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Ar hon oansvarig?
Med 1950 års ingång fick svenska

mödrar juridisk rätt att förvalta sina
barns pengar eller andra ägodelar. Re
formen har väl gått de flesta förbi rätt
obemärkt, men i vissa situationer är det
betydelsefullt att båda makarna har
samma rätt beträffande barnen även
ekonomiskt. Principiellt hade reformen
en vidare betydelse. Det var en ny nagg
i kanten på hustrurnas allmänna oan
svarighet. Och den finns det gunås myc
ket kvar av ännu.

,En känd vetenskapskvinna brukar
gyckla om den gamla seden i ·blåblodi
ga familjer, att man krossar vapensköl
den på den siste manlige ättlingens grav
fastän det står högst välmående systrar
och döttrar vid gravkanten. Det är en
rest av den förr ännu mera utpräglade
kvinnliga oansvarigheten. ,En kvinna

· kan ju inte föra en släkt vidare även
om det råkar vara hon som bär det
lilla livet i nio månader, föder, kläder,
tvättar, fostrar och försakar för den
nya generationens skull.

När en flicka gifter sig får hon skyl
dighet att bära mannens efternamn. Om
hon är mycket energisk kan hon möjli
gen få rätt att bära sitt och hans i för
ening. iDen fina svenska traditionen att
Kristina Persdotter förblev Kristina
Persdotter även som gift har suddats ut
och kommit bort. Riksdagens karlar
har vid !lera tillfällen demonstrerat en
imponerande ståndaktighet mot de
kvinnliga kollegernas friska och välpla
nerade attacker på den punkten, Kanske
hjälper så småningom uttröttningstak
tiken.

iDet har legat mest praktiska resone
mang bakom de sista. attackerna. Fruar
som Karin Kock-Lindberg, Ulla Wohlin
Alm-Lindström m. fl. vet av egen er
farenhet hur krångligt det är att byta
efternamn vid vuxen ålder. Det gäller
för vardagens alla små detaljer, men
också sådana saker som en redan till
ryggalagd karriär. Visa mig den kända
politiker av manligt kön, som skulle ac
ceptera utan gny att plötsligt börja ar

·beta in ett nytt namn!
Opraktisk är vår allmänna oansvarig

het även på andra sätt. ,För arbete på
skilda håll och för legitimation är det
ibland önskvärt att makarna har var
sitt prästbetyg. Men prästen på försam
lingens expedition blir mycket förvånad
och smått anklagande inför ett sådant

krav efter bröllopet. Är man lite obsti
nat och inte finner någon anledning be
rätta för en främmande människa vilka
skäl man kan ha för sin önskan, får
man finna sig i att bli 'behandlad som
litet förvillad, kanske också faderltgt
tillrättavisad.

Ibland leder oansvarigheten till inte
bara opraktiska utan direkt pinsamma
situationer. Går man till ett sjukhus' po
liklinik med ett barn blir man utfrågad
om faderns namn och yrke inför vänt
rummets mångfald viftande öron. Vad
modern är intresserar inte. Hur ska
det inte kännas för de mödrar och barn,
som inte har någon fader att visa upp,
ännu mindre ett faderligt yrke? Skulle
det inte i dessa familjesplittringens ti
der vara mera mänskligt och praktiskt
att fråga efter målsman?

Inte så litet beror väl på oss mödrar
och husmödrar själva. - "Jag ska frå
ga han" - sa' hustrurna för bara 25
år sedan när det gällde ganska små av
göranden. Många säger det än i dag.
Det är en fråga om husfaderlig prestige
i vissa fall, men ibland är det bara den
slentrianmässiga oansvarigheten som
spökar. Det är han som står på dörren
och i telefonkatalogen, det är han, som
står på hyreskontraktet och försäk
ringsbreven, det är han som har med
lemsböckerna i Konsum och HSB. Var
för inte göra en kamratlig uppdelning
av sådana angelägenheter efter prak
tiska linjer och slippa fullmakter, be
svär och bryderi?

Det finns ett utmärkt exempel. på hur
den ofrånkomliga byråkratin skall ar
beta när det gäller kontakten med en
stor allmänhet. Det exemplet är utbetal
ningen av barnbidraget. Det betalas
ut till mer än 1 1/2 miljon barn, låt
oss säga till 1 miljon hem. Försändel
sen _går till mödrarna, eller, som det he
ter, till den som har vårdnaden om
barnet. Det är väl praktiskt, naturligt
och självklart! Den svenska modern har
växt en tum andligen av det förtroendet.
Och hon behövde det. Men ännu har
många husmödrar inte råd att köpa en
bok eller deltaga i en studiecirkel ifall
det kostar 3: 50. Hennes man röker upp
den summan på 1 dag, kanske 2. Han
känner sig i sin fulla rätt eftersom det
är han som tjänar pengarna. Och det
tycker hon - den oansvariga - också.
Kläderna som underhålls, ·bohaget som
sköts, barnen som fostras, allt det där
är bara litet meningslöst pyssel som inte
ger henne rätt att ställa några krav för

·egen del.

Ninnie.
(Ur Förbundskamraten)
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Psykologiska synpunkter
på samarbetet

Vi äro vana att se arbetsplatsens
problem utifrån övervägande tek
niska, organisatoriska och ekono
miska utgångspunkter. Det visar sig
emellertid, att önskvärda åtgärder el
ler utvecklingsbehov ofta hindras av
omständigheter, som ligger på det
mänskliga planet, och i stor utsträck
ning är att hänföra till samarbets
svårigheter. Låt oss t. ex. se på strä
vandena att rationalisera arbetsför
hållandena, att åstadkomma förbätt
ringar och förändringar. Man gör där
ofta den erfarenheten, att påtagliga
förbättringsinitiativ avvisas, trots
att det borde vara uppenbart, att de
ras genomförande skulle innebära ett
lättare arbete och bättre resultat. Or
sakerna härtill är inte av teknisk, or
ganisatorisk eller ekonomisk art, utan
det rör sig snarare om svårgripbara
mänskliga faktorer.

Ett exempel: En rationaliserings
ingenjör, anställd på ett större före
tag, hade efter en tids arbete på en
av filialerna utarbetat ett program
till förbättrad organisation, som han
presenterade för platschefen. Under
sökningen hade gjorts i gott samar
bete med avdelningscheferna. Plats
chefen kunde inte smälta, . att så
många förbättringsmöjligheter hit
tills hade blivit obeaktade. Han kal
lade därför upp en av avdelningsche
ferna och ställde honom till svars
för förhållandena. "Vad är det här
för skandal? Det här borde ju ha
gjorts för länge sen." Avdelningsche
fen trodde nu att ingenjören bakta
lat honom, och hans ställning slog
därför om till absolut negativism. Så
händer det ofta, att väsentliga för
bättringar som tekniskt sett är att
genomföra, strandar på oförmågan
att samarbeta.

Denna oförmåga sätter sina spår
i hela vår livsföring och en mängd

besvärligheter och brister på arbets
platserna visar sig gå tillbaka på
den. Det händer på alla nivåer, att
man måste avstå från sakliga lös
ningar, därför att man inte kan reso
nera om de gemensamma problemen.
Anställda klagar ej sällan på att de
inte får de informationer och den
kontakt med ledningen, som är önsk
värd. Förbättringar på arbetsplatsen
kan mötas med misstro av de anställ
da. Mellanskiktets arbetsledare an
ser ofta, att de inte få tillräckligt med
ansvar och stöd från företagsnämn
den. Avund och prestigesjuka brom
sar många viktiga initiativ. Sådana
samarbetssvårigheter förekommer gi
vetvis inte bara hos ledare, de är all
mänmänskliga. Man behöver inte ha
en avdelning eller ett företag under
sig för att Vara auktoritär. Hur ofta
förekommer det inte att kamratgrup
per tala om dem som inte är närva
rande och roar sig med att dissekera
dem på ett nedlåtande sätt?

Skall vi komma till rätta med det
ta problem, måste vi nog göra som
läkarna: Noga studera symptomen
för att på den vägen komma fram till
orsakssammanhangen. Genom att till
ägna oss en mera objektiv syn på
problemen, får vi kanske möjlighet
att lösa en del av dem.

Vilka iakttagelser kan vi då göra
av situationen, när samarbetet klic
kar, respektive när det fungerar bra?
Finns det några . symptom i arbets
prestationer, uppförande, hållning
eller andra sidor av vår aktivitet, som
vittnar om otillfredsställande samar
bete? Dessa bör sålunda vara betyd
ligt mera sällsynta, när samarbetet
fungerar bra. Vi kan bl. a. iakttaga
följande symptom i samband med
bristande samarbete.

Bristande effektivitet.
Sämre arbetskvalitet.
Dubbelarbete på grund av bristan

de samarbete.
Brist på disciplin och konsekvens.
Förutfattade meningar, kategoris

ka uttalanden och omdömen.
Intriger, skvaller, förtal, fjäsk,

gräl.
Konservatism, auktoritär hållning,

pedanteri.
Bristande lojalitet, avundsjuka,

prestigeinställning.
överkänslighet för kritik, felsökeri,

intolerans.
Likgiltighet, slöhet, opportunism.

Den 3 december hade SIF:s avdelning
Gustavsberg diskussionsafton, varvid

industripsykolog Lennart Bergström
höll en intressant och medryckande fö
reläsning om Psykologiska synpunkter
på samarbetet. Genom välvilligt tillmö
tesgående av herr Bergström äro vi i
tillfälle att återge hans föredrag i Gus
stavsbergaren och lämna denna gång
under Forumspalten det första avsnittet.

Red.

Sämre intresse, maskning, arbets
olust.

Större sjukdomsfrekvens och från
varofrekvens i allmänhet.

Listan på störningssymptom kunde
säkerligen göras betydligt längre.
Men redan på grund av de redan här
uppräknade symptomen måste vi frå
ga oss, om det överhuvudtaget _finns
några mänskliga funktioner i arbetet,
som icke påverkas av bristande sam
arbetsförmåga. Bristande samarbete
tycks vara ett uttryck ·för så djupgå
ende störningar, att vi måste räkna
med återverkningar i hela personlig
hetssituationen. Hos den envise med
sin förutfattade mening är t. ex. för
mågan att använda intelligens på ett
objektivt sätt nedsatt. · Självkänslan
är ofta obalanserad eller överdriven.
Förhållandet till kamraterna och ar
betsintresset karakteriseras ofta av
olustbetonade känslor eller överdriv
na reaktioner. Även den fysiska sidan
av funktionerna påverkas mer eller
mindre.

Ur dessa konstateranden kan vi
draga en intressant slutsats, som bli
vit alltmera framhävd i den moderna
psykologien, nämligen att vi 'funge
rar som en helhet. Vi kan sålunda
inte ur organismens helhetsfunktion
isolera någon bestämd funktion, t. ex.
arbetsförmågan, i den meningen att
den skulle vara oberoende av de öv
riga personlighetsfunktionerna. Har
man ett lyckligt familjeliv, innebär
detta ett plus för arbetsförmågan,
medan ett olyckligt familjeliv också
följer med i arbetet. Känner man till
varon tryckande på det rent privata
planet, t. ex. genom bekymmer för
ekonomi eller hälsa, så har det en
ogynnsam inverkan även i arbetet.

Vi kan få detta bekräftat genom att
vi i stället för att granska uttrycken
för bristande samarbete undersöker
uttrycken för störningar i någon an
nan väsentlig funktion, t. ex. själv
känslan. Hos en människa med star
ka mindervärdeskomplex återfinnes
en hel del av de symptom, som vi fann
utmärkande för den störda samar-
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Så slå .
VI tillsamman

Honnörsbordet vid 50-årsfesten i skolan.

Samtidigt som Gustavsbergs kom
mun fyllde sina modiga 50 år skedde
sammanslagningen med Ingarö. Med
tack och avsked till det gamla och
lycka till det nya firades händelsen
på nyårsaftonen. Kommunala förtro
endemän från de båda kommunerna,
kyrkans män, grannar från Boo,
Djurö och Värmdö och många fler
voro tillsammans med länets hövding
bänkade i skolans korridor vid ett
festligt kaffebord, då Harry Petters
son hälsade välkommen. Musik, gir
lander och korta tal gjorde stunden
högtidlig, lottornas goda kaffe och
en cigarrett gjorde den riktigt triv
sam. Kantor Nylow erinrade om min
net av de gamla kämparna, lyckön
skade Gustavsberg till dess storarta
de utveckling, betygande vänskap och
frändskap från det gamla Värmdö.
Detsamma gjorde även de andra kom
munerna, varpå landshövding Levin
son framförde Länsstyrelsens väl
gångsönskan. I och med sammanslag
ningen, yttrade han vidare, kommer
många förtroendemän, som ägnat tid
och krafter åt kommunen, att från
träda sina uppdrag. Vi äro skyldiga
dem ett varmt erkännande och ett
uppriktigt tack för vad var och en
på sin ort uträttat i det allmännas
tjänst.

Efter en titt på skolan och för
friskningar i vinterträdgården sam-

betsförmågan. Man återfinner käns
ligheten, den bristande balansen, den
överdrivna självhävdelsen i form av
fåfänga, äregirighet eller streberhåll
ning, Vissa tendenser är kanske mera
accentuerade hos en del invidier, t.
ex. behovet att projicera sin upple
velse av underlägsenhet på andra
människor. Denna projektionstendens
kan ofta förklara den mycket känsli
ga situation på samarbetsplanen, där
någon plötsligt riktar häftiga beskyll
ningar mot en annan. .När chefen un
dersöker saken, finner han ofta, att
beskyllningarna saknar grund i verk
ligheten. Den beskyllande kan på
grund av sitt starka behov att bli
kvitt oluststämningarna trots detta
vara övertygad om att han har rätt
i sina påståenden.

I mera allmän och positiv mening
förekommer i allt vårt handlande en
projektion, som innebär att vi i vårt
sätt att arbeta, uppfatta, uppträda,
tala, gå, skriva och reagera och röra
oss, alltid lägger in någonting av vår
egen personlighetssituation. En rad
viktiga diagnotiska undersöknlngsme
toder bygger på detta förhållande.

(Forts.)

Mot 0varen
Än ligga vidderna vita och frusna,
men våren är nära, dagarna ljusna,
solen stiger allt högre på fästet,
livet vaknar i fågelnästet,
sången går bevingad och stark,
en jub"lande kör över skog och mark.

I Långsundabergen, där skidspåren korsa,
snart drivan skall smälta och bäckarna forsa.
Spejande ögon i risiga gryt
skall kisa mot dagern, små bylten och kryp
vädra och känna med sällsam berusning
i tidiga morgnar vårvindens tjusning.

Ja, snart skall de lossna, de bojor och band,
som isarna bundit runt om vårt land,
tjälen skall släppa och vintern ge vika
för våren den väna, den varma och rika.
Så låtom oss sjunga en lovsång i dur
till vår vackra, vaknande skärgårdsnatur.

KNUT BELLANDER
(ur Torpet, Efterlämnade dikter)
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Samuel Svenson
får Landsko-mmttnernas medalj
m; Landshövding Levinson.

lades sa fäderna och bröderna i Gus
tavsbergs kyrka. Orkesterföreningen
spelade Hyllningsmarschen ur "Si
gurd Jorsalfar", varefter Gunnar An
dersson gav en återblick på kommu
nens historia före och efter det kung
liga brevet av november 1901, fram
till arbetarrörelsens genombrott och
den industriella expansionen. Han
gav intressanta belysande siffror på
befolkningsutvecklingen, 2185 1902,
4200 1952 och staten, 16.636
1902 och 2.225.000 nu. Herr Anders
son prisade det goda samarbetet med
Gustavsbergs fabriker och hoppades
på att nästa projekt, kommunalhuset,
snart skulle bli verklighet.

Högtidstalet hölls av Landshövding
Levinson, som erinrade om att Gus
tavsbergs kommuns 50-årsdag hade
kommit att sammanfalla med en epok
i landskommunernas historia. Han
skildrade den kommunala självstyrel
sens utveckling från bystämman till
våra dagars ofta komplicerade kom
munalarbete, med stort ansvar och
fritt svängrum, men såsom självsty
relse en av våra värdefullaste natio
nella tillgångar. Den nya indelningen
utgör ett djupt ingripande, som en
bart i Stockholms län tar bort 62
kommuner. I det kommande kommu
nalarbetet måste man allt mer räkna
med att anlita särskilda tjänstemän.
Det får inte föra med sig att förtro
endemännens ställning försvagas. Det
gäller att klokt fördela förtroende
uppdragen och bygga en kommunal
förvaltning på gamla grunder och un
der meddelaktighet och samförstånd.
- Efter sång av operasångare Tors
ten Bernow utdelade så landshöv
dingen Landskommunernas förtjänst-

Intervju med lngarö
Som alla vet har Gustavsberg och

Ingarö slagit sig samman till storkom
munen Gustavsberg. Detta gav mig an
ledning att som Gustavsbergarens fly
gande reporter med Arne Andersson vid
ratten och fotografen Ohlson i baksä
tet göra en blixtintervju till några kän
da Ingaröbor för att höra vad de hade
att säga om sammanslagningen.

Först ställde vi vår kosa fram till
lantbrukare Axel Wennberg i Kolbacken,
knackade på och stego in i hans trevliga
lilla stuga, där mor Wennberg bjöd oss
sitta ner vid bordet bredvid far själv
och sonen, som hjälper till hemma på
gården. I ladugården hade man 4 kor,
1 kviga och 1 häst och det gav oss an
ledning att öppna samtalet om mul- och
klövsjukans härjningar och lantgårdsdö
den på Ingarö. Och så småningom var
det dags att ställa frågan: "Hur känns
det att bli gustavsbergare på gamla
dar?"

"Tja", skrattar Wennberg", det är nog
inte första gången. Ser ni jag började
jobba för Gustavsberg redan 1902 på
gamla Sexan. I sinom tid kom jag över
till den gamla kolångaren och den följde
jag ttlls den såldes. Efter en tid också
på den nya kolångaren, kom jag hit
ut för att överta stället efter far min.
Jag känner många gustavsbergare från
den tiden, Lorang, Severin m. fl. och så
har jag ju tillhört hemvärnet och tagit
duster med Gustavsbergs hemvärn - å
det ska väl också gå bra i fortsätt
ningen. Hur det ska gå med ekonomin
för kommunen efter sammanslagningen
är ju ett problem, men jag vågar inte
uttala mig närmare om dylika spörs
mål. Vi kände oss ganska tillfreds
med Wennbergs lugna och trygga språk
och gladdes över att få räkna en så
god representant av den idoga gamla
bondestammen som gustavsbergare. Så
sade vi farväl och bilen förde oss nu till
Skälsmara by, där vi hälsade på f. d.
fjärdingsmannen Gustav Andersson.

När fru Elsa visade oss in i finrum
met, så föll våra blickar genast på gam
la fina Gustavsbergspjäser av majolika
och parian och några vackra väggfat.

medalj till Samuel Svenson för över
25-årig gärning i kommunens tjänst.
Ett stort antal veteraner fick dess
utom mottaga Boken om Värmdö. Se
dan kyrkoherde Hallin nedkallat väl
signelsen över den nya kommunen,
avslutades högtidligheten med psalm
12 och Postludium.

-g

Axel Wennberg.

Detta hade Andersson skaffat sig en
gäng genom medverkan av Hedbloms
och Fritz Andersson, som voro gamla
vänner till den nu 71-årige fjärdings
mannen. Han är född på Beatelund, bod
de en tid på Evlinge och började 1897
köra mjölken fram till Gustavsberg. Och
frän den tiden minns hän ännu många
gamla gustavsbergare. Andersson be
rättade om hur besvärligt det kunde
vara med tjänsteresor för en fjärdings
man i dessa trakter, där det saknades
vägar. Skrivaren, som ofta skogsluf
fat på Ingarö, känner till stigarna och
förstår strapatserna. Under 25 år uppe
höll Andersson sin tjänst som rättens
handhavare härute och det skulle vara
roltgt att få återge en del minnen från
den tiden. Men vi äro ute i speciellt
ärende och kastar fram vår fråga. An-

Gustav Andersson.
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dersson tyckte nog att han kände sig
litet främmande för det stora Gustavs
berg. Det ligger. ändå litet avsides för
att kontakten skall bli den 'bästa. Förr
åkte man med sina hästar och båtar till
Kolström och här träffades folk frän öns
alla delar för att intresserat lyssna pä
förhandlingarna. Ja, det var · en tanke
ställare för alla gustavsbergare. Gä på
mötena och intressera er liksom fjär
dingsman för vad som sker i ditt sam
hälle! Fru Elsa tröstade sig med att
ändå fä skriva Ingarö· församling, och
ville helst ha de båda kommunerna skil
da ät. Andersson ville inte så gärna
låta fotografera sig, men när vi talade
om att det går ett hundratal tidningar
till Amerika, så fick det ske. Ty han
tyckte att det kanske skulle glädja Agda
Pettersson Larsen därborta i det stora
landet att på detta sätt få en hälsning
frän Fjärdingsman Andersson och Fru
Elsa. Sä skildes vi ät och frun ropade
till oss att vi var välkomna igen och.ba
ra det var ju ett gott tecken.

Nu •bär det i väg ät hemtrakten och
till Atervall; där f. d. handlanden Albert
Zetterberg har sin fristad efter affären
i en trivsam och modern villa. Han bör
jade som trädgärdsmästare 1915 pä
Ingarö och drev sedan sin affär från
1922 till 1946. Det är en man som haft
mänga kommunala förtroendeuppdrag,
för många att här räkna upp. Men vi
kan ju nämna att han var nämndens
ordförande frän 1926 till 1943 och att
han varit överförmyndare i 20 år."Ja, nog
var jag emot sammanslagningen i bör
jan", säger Zetterberg. "Men tänker man
noga efter så är aUt bäst som sker.
Ingarö kommun har ju fått sin folk
mängd starkt minskad och allt ska
någon gång ta slut. iMen ändå så går
det framåt med en del på Ingarö, så inte
blir den någon 'black om foten på Gus-

Albert Zetterberg,

Anna Eklund.

tavsberg. Vi ska väl få en fin badplats
vid Björnö Sandarna." Vi skiljs åt med
ett löfte om bidrag till Gustavsbergaren
om hans synpunkter.

När man cyklat kring ·på Ingarö har
man ofta lagt märke till en affisch om
möten i syföreningen Enkronan. Vi sök
te nu upp en av kvinnorna bakom detta
originella namn och hamnade hos fru
Anna Eklund från Brunn. Hon berätta
de för oss att föreningen är över 10 år
och att den har till huvuduppgift att
skaffa medel till ett Folkets Hus på
Ingarö. Tomten är klar, det är den vi
dansar på vid Atervall ibland om som
markvällarna. Fru Eklund, som varit
fullmäktig i 10 år, ville hålla fast vid
det gamla och röstade emot en samman
slagning. Men nu när den är ett fak
tum accepterar hon den och hoppas på
ett fruktbärande samarbete för den ge
mensamma kommunen Gustavsberg,
Vi tyckte inte vi skulle avsluta den

na lilla trevliga tripp på Ingarö med
mindre än att gästa den för gustavsber
garna välkända Nisse i Kolström eller
Ragnar .Nilssons diversehandel som det
heter. Affären var visserligen stängd,
men vi knackar på och blir väl mottag
na. Fru Elsa sätter på kaffehurran och
snart äro vi i livligt samtal. Vi får höra
om värdshuset, som en gång låg intill
den plats där affären nu är, och som
brann ned vid sekelskif•tet. iNilsson be
rättar om smeden Dalström, som tjäna
de hos flygbaronen på Brunn. Han var
en mästare i att smida skor och att sko
en häst. Vår värd tror att Ingarö kom
mer att få större och fastare befolkning
vad det lider. Det kommer med bättre
bussförbindelser och omläggningen av
vägen . På vår fråga vad N. tycker om
kommunsammanslagningen, svarar han
hoppfullt: "Vi lämnade vår kommun i
gott skick till storkommunen och jag

Fritidshuggning av ved
Vår försörjning av bränsle är fortfa
rande aktuell. Du kan själv hugga
Ditt behov av ved för vintern. Vill
Du kan Du också göra Dig en arbets
inkomst genom att hugga för skogs
ägaren.

Upplysningar om fritidshuggning
lämnas av ombudet för Gustavsbergs
kommun.

H. Luuiholm, - Tel.: 30080, 30698.

Systugan har öppnat
i Kva:rnbergsskolan

Tillklippning . av nytt och gammalt
mot lå.g avgift.

Sömnaden utföres i hemmet

Måndagar och Torsdagar kl. 17-21
Onsdagar kl. 13-17.

tror inte att de kommer rott glömma oss.
Ett gott tecken är att vi redan fått två
nya värmepannor i skolan."

Det har blivit sent när vi tar farväl.
Då vi åker över bron till Farstalandet
ser vi rott den gamla brostugan är riven,
men att en ny är uppbyggd intill Val
lentins skomakeri. Vi rullar utmed Sö
dersveds gärde. Mitt över kanalen ser
vi den :granna silhuetten av de stora
hängbjörkarna, som hägnar den lilla
kyrkan. Under deras susande kronor vi
lar en av Ingarös stora söner, som vi
samtalat om under kvällen, flygarbaro
nen Carl Cederström.

Rolf.

Ragnar Nilsson.
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Från lngaröns
horisont

Albert Zetterberg har nedskrivit des
sa synpunkter från lngaröns horisont.
Han har därvid prisat några, av sina kol
teoer. Anspråkslöst har han glömt näm
na att han själv varit synnerligen kom
munalt verksam. Under en följd av år
var han kommunalnämn.dens ordförande
och tillhörde fiillmäktige sedan denna in
stitution infördes. Han har varit v. ord
förande i kyrkostämman och fullgjort
en rad av kommunala uppdrag. Hans
oegennyttiga arbete anse vi väl värt ett
erkännande.

Red.

En enda natt . . . Ja, så hette en
film i vilken det hände åtskilligt, men
ej tillnärmelsevis så mycket som hän
de nyårsnatten 51-52. Efter många
och långa förberedelser störtade 1,978
svenska landskommuner sönder och
samman och ur de - som vi hoppas
- välbehållna ruinerna uppstod 514
storkommuner. En betydande om
välvning i det svenska folkhemmets
indelning har sålunda genomförts.
Endast 302 kommuner har lämnats
ifred och får fortsätta sitt liv som
förut.

Så gick det alltså till när vi på
Ingarö blev gustavsbergare trots att
vi sa' ifrån.

Vi blev tillfrågade och sa' nej, fast
vi visste, att det var lönlöst.

Så, som den kungliga propositionen
var utformad och antagen av riksda
gen fanns ingen möjlighet att finna
några "förmildrande" omständighe
ter, som kunde beveka höga veder
börande och det var vi medvetna om,
men vi sa' nej ändå. Åtminstone någ
ra av oss.

Litet vankelmod kunde nog spåras
på något håll. . . Men vi visste ock
så att ingenting är. oföränderligt i
denna ofullkomliga värld och att även
formerna för den kommunala själv
styrelsen är underkastade förvand
lingens lag.

Men varför stretade vi då emot?
Ja, helt enkelt av samma orsak som

varje annan minoritet med självakt
ning och självbevarelsedrift skulle
gjort. Den, som anser sig kunna stå

. på egna ben, vill ju inte bli omhän
dertagen. Skulle rollerna varit om
bytta och Gustavsberg den folkfat
tigaste och svagaste hade nog samma
situation uppstått där.

Vi är heller inte blinda för de för-

delar kommunsammanslagningen
medför för småkommunerna. Många
av dem har ej kunnat ordna social-.
vården så, som lagen föreskriver utan
måst gå tillsammans i kommunalför
bund då det gällt att bygga ålder
domshem m. m.

Dessa förbund, liksom även polis
distriktsförbunden, torde nu i allmän
het bli överflödiga och därigenom kan
statbehandlingen ske på ett smidiga
re och rättvisare sätt.

Att reformen medför en avsevärd
lättnad för länsstyrelsen och övriga
myndigheter ligger i öppen dag, då
enbart i Stockholms län antalet lands
kommuner gått ned från 100 till 38,
en minskning alltså med 62 stycken.

Hur som helst så är sammanslag
ningen nu ett faktum och det ankom
mer nu på kommunalmännen att gö
ra det bästa av situationen. Händel
sen synes ha firats överallt i landet
i de kommuner, som berörts av refor
men och så många kommunala ut
märkelsetecken som utdelats i sam
band med denna händelse har nog
aldrig tidigare förekommit.

Landskommunernas förbund hade
också passat på att instifta en me
dalj, avsedd att utdelas första gång
en i samband med kommunsamman
slagningen. Icke alla kommuner sy
nas dock ha uppmärksammat denna
både bekväma och lämpliga möjlighet
att ge sina gamla förtroendemän ett
välförtjänt tack för mångårigt gag
nande arbete.

De äldsta förtroendemännen som
var med till slutet i Ingarö äro:

Axel Wennberg, ledamot av pen
sionsnämnden sedan dess början 1914
och under den tiden knappast försum
mat ett enda sammanträde och dess
utom varit ledamot av kyrko- och
skolråd under många år.

Ivar Eriksson, sedan ett 30-tal år
ledamot av kyrko- och skolråd, fattig
vårsdsstyrelse, barnavårdsnämnd,
folkskolestyrelse och över 10 år ord
förande i pensionsnämnden. Ledamot
av taxeringsnämnden under många
år m. m.

Karl Hindell, nämndeman sedan
1925, (medaljerad av häradsrätten
1950) ledamot och vice ordf. i kom
munalstämman, ledamot i kyrko- och
skolråd, folkskolestyrelsen, fattig
vårdsstyrelsen och barnavårdsnämn
den, kommunalfullmäktige samt
mångårig ledamot av taxeringsnämn
den.

Torsten Wanngård: (t. o. m. 1950)
Sedan 1925 ordförande i fattigvårds
styrelsen, nykterhetsnämnden, barna-

Jubileumsinsamlingen
Vid kommunens 50-årsfest i Skolan in

flöt det första bidraget till den insamling
som utlystes i Julnumret. Målet är 5.000
kr, och det skall bidraga att skapa fram
en Skolans egen blåsorkester och en
framtida förstärkning till Gustavsbergs
sammanslutningar för instrumentalmusik.

1 dag kan vi tacksamt redovisa:
Anna Waesterberg, Gustavsberg
Gustavsbergs Fabriker .
M. V. Statlander, Stockholm .
J. Orström, Grisslinge .

100:-
100:-
25:-
5:-

Kr. 230:-
Vi återkomma I

Kommitterade.

Tack!
Till alla som bidragit till den stora

penninggåva, som jag fått mottaga till
Jul, vill jag härmed å mina och min fa
miljs vägnar framföra vårt hjärtevar
ma tack.

Emil Löfdahl.

För all vänlig hågkomst på min 60-
årsdag, för blommor och gåvor, ber jag
att fä framföra ett hjärtligt tack.

Albin Möller.

Tidskriften Porslin har utkommit med
ett nytt exklusivt nummer, vilket över
träffar alla tidigare evad det gäller färg
bilder och omfång. Förutom· redaktör
Westmans aktuella art.lkla.r medverkar
dr Bo Gyllenswärd, dr iNils Palmgren,
professor Walter Steger, statsgeolog
Nils Sundius och Marita Lindgren-Frt
dell, Tidskriften kostar 12 kr i markna
den och finns i vår butik på Birger
Jarlsgatan, hos NK, PUB m. fl.

vårdsnämnden, skolrådet och folksko
lestyrelsen m. m., kommunalfullmäk
tig under åren 1938-1950.

Dessutom har vi en trotjänare, som
visserligen icke var med ända till slu
tet i aktiv tjänst, men vars krafter
dock tagits i anspråk i åtskilliga
värv:

Gustav Andersson, fjärdingsman
åren 1916--1940, dessutom ordföran
de i pensionsnämnden under samma
tid samt barnavårdsman m. m.

Uppgifterna äro hämtade ur minnet
och därför kanske inte fullt korrekta
och jag anhåller om överseende med
eventuella felaktigheter och härmed
gör jag en tacksamhetens honnör för
mina gamla kompisar.

Albert Zetterberg. ..,
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Att ..gora n_ågot bättre
Synpunkter och er/arenheter /rån

fabrikens /örslagsverksamhet

När man talar om förslagsverk
samhet med en gammal arbetare, be
kräftar han att manförr nästan dag
ligen gjorde rön och förbättringar
med sina verktyg och maskiner, som
ingen människa i världen tackade en
för och vilket man kanske icke heller
hade någon tanke på. Huvudsaken
var att de underlättade jobbet och
gav en tillfälle att tjäna en större
dagspenning. Det förekom emellertid
på den patriarkaliska tiden, att en
arbetare vid några tillfällen fick en
dusör för en förbättring eller snara
re för en fullbordad order om för
bättring av ett verktyg eller en ma
skin. En av mina sagesmän minns t.
ex. att en man i porslinsverkstaden
vid namn Thörngren på sin tid fick
en belöning för en maskin för stans
ning av hänklar och att detta var gan
ska remarkabelt.

Andra året efter KF:s övertagan
de av Gustavsberg utlyste företags
ledningen en pristävling om "förslag
till arbetsbesparande åtgärder". Fem
pris, från 150 till 15 kronor uppsat
tes. Det kom in fem förslag, där
Karl Hedberg fick första pris för sitt
rationaliseringsförslag i snickeriverk
staden och priserna i övrigt fördela
des mellan Sven Wiberg, Curt Säf
ström, Gustaf Nilsson och Torsten
Box. Förslagen innebar i huvudsak
sådana åtgärder, som delvis · redan

iaeuuo»:

voro planerade, men med hänsyn till
att förslagsställarnas prestationer
gingo utöver det normala arbetets
ram, så får man anse dem som myc
ket bra.

Det ringa antalet deltagare i denna
första förslagskampanj uppmuntrade
kanske icke ledningen till nya initia
tiv, men under de närmaste fem åren
studerade man problemet och gjorde
så småningom utkast till en inbjudan
för nya tag och kom så 1946 fram
till startandet av en mera fast orga

.nisation för förslagsverksamheten.
Det var ett och ett halvt år före
Saltsjöbadsavtalet, som våra första
idelådor sattes upp och som särskild
s. k. granskningskommittå tillsattes.
I begynnelsen var verksamheten för
siktig och trevande och någon allmän
popularitet kunde man knappast tala
om. Dels berodde detta säkerligen på
en otillräcklig propaganda och upp
lysning, delvis också på en bristande
samverkan, dels på ovanan eller va
nan att sätta sitt ljus under en skäp
pa. Man kunde inte sätta sig in i
att ens små vardagsideer kunde bli
till någon nytta annat än för en själv.
Och så var man både blyg och miss
trogen. Till att börja med hade man
granskningsnämndsrepresentanter på
varje större avdelning, men då flytt
ningar ideligen förekom mellan av
delningarna blev denna organisation
lika tungrodd som ordet är långt.
Under 1946 kom det i alla fall in 8
förslag, varav 6 premierades. Mäs
terförslagsställare var Sven Löfdahl,
men där var också ~Ivar Eriksson på
Isolator med förslag till automatisk
isolatorpress, Arnold Körgemets med
sin utförliga beskrivning på omvänd
ningsanordning för WC-stolar - ty
värr ej praktiskt att realisera - och
så förslag från Nils Einar Karlson på
gjutklammer och andra från Gottfrid
Karlsson, Gunhild Apelqvist, John
Grönlund och Emil Löfdahl. Året där
på, 1947, kom Tyko Axelsson med
sitt goda förslag till en folkbide och
Sven Lindahl med ett bra förslag till
sprutboxarna, som sedan utformats
till ett förnämligt globskåp. Mäster
förslagsställaren hette nu Reinhold
Westerberg och han hade huvudpar
ten av de 8 premierade förslagen.
Detta år kom det allmänna samar-

Birger Anderssons och Filip Gusta1,ssons
utmärkta avstickare.

betsavtalet i Saltsjöbaden till stånd
och där aktualiserades förslagsverk
samheten på arbetsmarknaden i § 4,
där det heter sålunda: "Nämnden
skall äga bedöma sådana förslag till
förändrade driftsmetoder eller andra
anordningar eller åtgärder till gagn
för företaget, om vilkas behandling
av nämnden arbetare gör framställ
ning. Nämnden bör därvid överväga
frågan, huruvida förslaget är sådant,
att därest arbetsgivaren tillgodogör
sig detsamma, ersättning bör utgå
till arbetaren; om uppfattningarna i
detta hänseende inom nämnden skall
anteckning göras i protokollet. Nämn
den skall hålla förslagsställaren un
derrättad om förslagets behandling
och i anledning av detsamma vidtag
na åtgärder."

Liksom denna högtidliga paragraf
förefaller förslagsverksamheten ha
blivit högaktningsfull och avpassan
de under 1948. Det är väl också så
att, regler i all ära, så tar de, om
man söker tillämpa dem alltför bok
stavligt, bort något av det omedelba
ra. Det verkar som om man höll inne
med saker och ting för att ha det i
bakfickan och avvakta ett lämpligt
tillfälle för ett framläggande enligt
alla konstens regler och med stor för
hoppning om belöning. Och man läm
nade in förslag, men få blevo belö
nade. Och det blev ganska tyst kring
förslagsverksamheten. Året 1949 kan
man registrera 9 förslag och förslags
ställarna hette Signe Bäckström, Ivan
Berglind, Einar Hedberg, Gunnar
Storm, Sven Johansson, Karl Ström
och så förstås Westerberg.

Det skulle föra för långt att här
närmare ingå på dessa förbättrings
förslag och det skulle förresten ford
ra mera teknisk sakkunskap än vad
jag kan leverera. Men jag tillåter.
mig att ge några ljusglimtar ur ett
par förslag, som ej blev premierade.
I ett förslag föreslår en kvinna "att
fabriken anställer manliga målare.
Jag anser att dom arbetar bättre och



GUSTAVSBERGAREN 9

tar saken på allvar och inte äro så
oroliga". Hon kanske skulle haft en
minnessak, målad av undertecknad. I
ett senare förslag läser vi följande
allvarligt menade påpekande: "Vid
flera tillfällen har det förekommit att
grammofonmusiken uteblivit. Detta
lär bero på att den, som sköter musi
ken är borta från arbetet. Vi föreslå
att en vikarie utses". -

Vid det här laget, efter över fem
års organiserad förslagsverksamhet,
kan vi med fog säga att vi gjort en
del erfarenheter, som hjälpt oss över
en del barriärer. överallt, där man
sysslat med förbättringsförslag, har
man gjort nyttiga rön och funnit att
det lönar sig att lägga upp sin för
slagsverksamhet väl och fritt, instal
lera den populärt och ständigt söka
stimulera den.

I och med omläggningen 1949-50
fick vår förslagsverksamhet ny vind
i seglen. En särskild kommitte hade
då studerat hur mari gick tillväga vid
Metallverken och AS,EA, man sökte
kontakt också med andra företag och
begrundade den lilla litteratur, som
fanns på området. På grundval av
detta och egna erfarenheter sattes det
upp nya idelådor, med fack för pap
per och kuvert och plats för medde
landen. Förslagspapperen gjordes an
norlunda, brevlådorna tömdes regel
bundet och månatliga sammanträden
infördes. Det beslöts att inrätta di
plom och nämnden utökades med sek
reterare för att hålla kontakten med
remissinstanserna och förslagsställar
na. Förslagen registreras utförligare
och publiciteten och propagandan
blev bättre. Dessutom gav Företags
nämnden kommitten uppmaningen
att vara frikostigare vid premiering.
Viljan att sälja ideer har sedan dess
blivit positivare och 1950 inkom inte
mindre än 41 förbättringsförslag, var
av 17 premierades. Jag tar några prov
ur högen:

Förbättring för sparande av gjut
block, Ny modell till barntallrik, Fix
tur för målning av porslinspjäser,
Stänkskydd vid tejatskarusell, Sökar
tavla för montörer, Ny bomsring för
tallriksformning, Plåtring för jämna
re glasering av vaser, Sockerskål utan
lock, Synpunkter på musik under ar
betet, Förslag till bakelithölje på ter
mosflaskor, Jullotteri, Automatisk av
skärare, Färgkoppställ.

Denna provkarta visar att områ
det för förbättri:ngsförslag är stort.
Många förslag äro utmärkta, andra
djärva men opraktiska och ett och
annat ligger väl något utanför fältet.
Men alla har lämnats med en känsla
av intresse och i tro att de kunde va-

Förslagskommitten i sammanträde.

ra till nytta för företaget. Flera för
slagsställare har kommit igen med
nya förslag, även fast man icke pre
mierats vid det första försöket.

Förra året, 1951, kom det in 34
förslag. Nu har förslagskommitten
blivit frikostigare och börjar tilläm
pa uppmuntringspremier, även om
förslaget icke kan tillämpas, men som
en erkänsla för intresse och uppmärk
samhet. Dessutom har vi kommit
överens om att med bokpremier kom
ma ihåg den som återkommer med
förslag och alltså redan har fått di
plomet. Vi kan nu redovisa 32 premie
rade förslag och två bordlagda. Av
dessa äro 9 belönade med uppmunt
ringspremier. Bland förslagen finner
vi bl. a. Provare för vattenlådor,
Angslinga för torkning av spån, Ladd
ningsanordning för truckar, Stämpel
förfarande vid glasering, Stoppanord
ning för kulkvarn, Blästringsmall, Be
sparing av träemballage. Apropå det
sistnämnda, som var ett relativt en
kelt förslag, så är det särskilt aktuellt
nu, då virket är så förskräckligt dyrt.
Detta förslag sparade in 168 cm trä
på varje emballage. Nu går det vis
serligen bara 600 sådana emballage
om året, men det betyder en bespa
ring på minst 500 kr. - och det är
också pengar. Tänk om man kunde
göra en liknande besparing för klo
setterna, varav det går ut 90.000 st.
per år! Men här har teknikerna re
dan bringat ned emballaget till hälf
ten - och ännu så länge måste vi
använda oss av trä.

Låt mig härutöver dra fram ett

par förslag, som liksom ligger vid si
danom, men som har sitt intresse och
bör föranleda insatser från annat håll
än förslagskommitten. En skiftesar
betare lämnade t. ex. in en del intres
santa tidningsurklipp om skiftesarbe
tets och framför allt treskiftets be
svärligheter, då det gäller bostad, vi
la, sömn och mat. Han slutar ett
långt brev med: "När det bygges nya
hus, tänk bättre på isolering och av
skilda rum för dem som gå i skift."
Det är en allvarlig sak, som alltid är
aktuell och som ligger både fackför
ening och företagsnämnd nära, men
något förbättringsförslag är det
egentligen inte. - Ett annat förslag
gällde inte heller fabriken, men väl
Tretton, vårt ungkarlshotell. Det är
inlämnat av en dansk, som tydligen
också är ganska hemma på Åkerlyc
kan. Han skriver: "Rundt kring Tret
ton är fine gräsmatter, men på alla
står et skilt at "Gräsmatten får icke
beträdes." Rundt kring Akerlycke
finns liga fina gräsmatter, men flic
korna får gerne gå och ligge sig på
gräsmatterne och tage solbad. Er
gräsmatterne kring Tretton endast
för vagtmestren och hans familie ?
Både ved Tretton och Akerlycke bur
de finns borde och stole (liggestole),
så at dets beoere kunne side ute i
frisk luft." .... Det där kanske kan
vare något för den nye husfadern
Bertil Svensson att tänka på ....

En styrka och ett förtroende i vår
förslagsverksamhet är den omständig
heten, att man redan 1946 stadgade,
att den centrala granskningskommit-
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Olof Anderssons förslag till kantskydd
vid sprutglq,sering.

ten fick besluta om förslagets anta
gande och hur det skulle honoreras.
I de flesta företag är det så att di
rektören eller högsta ledningen ensam
avgör det slutliga bedömandet och
belöningen. En annan fördel var att
vi från början valt en särskild för
slagskommittå, vid sidan av företags
nämnden, som handlägger inlämnade
förbättringsförslag, medan man på
andra håll ofta belastar företags
nämnden med dessa ärenden och som
följd därav också får en omständig
apparat för förbättringsförslagens
behandling. Detta uppmärksamma
des särskilt vid besök här av de ar
betaruppfinnare, som AT förde runt
landet i oktober förra året för att stu
dera förslagsverksamheten.

Givetvis kan denna verksamhet i
samarbetets anda göras effektivare
och vinna ännu större popularitet. Vi
kan göra det genom att knyta kon
takten med våra förslagsställare fas
tare, genom att söka ge det hela bätt
re publicitet och uppmuntran. Pro
pagandan måste dock vara enkel och
naturlig. Att i högstämda ordalag
tala om att förslagsverksamheten
ökar vår levnadsstandard och vårt
lands ekonomiska utveckling är väl
starka ord, som snarare skrämmer
arbetaren vid maskin eller skrivbord
att lägga fram sina enkla fundering
ar. Eller att spekulera med ekono
miska funderingar över vad ännu icke
gjorda förbättringar betyder i förlust
av kapital, Vi bör nog befria oss från
dylika illusioner. De verkliga förbätt-

. ringarna sker ju genom insatser ·av
härför erfaren och skolad personal,
som målmedvetet och energiskt stän
digt sysslar med spörsmål hur man
skall kunna rationalisera, förbilliga
och effektivisera driften och det är
här som de betydelsefulla uppfinning
arna och förbättringarna kommer till
stånd. Deras arbete är ju också ett
villkor för att man överhuvudtaget
skall komma framåt tekniskt. Där
har man redan gjort emballagebespa
ringar, som per år sparar många tu
sentals kronor och där har man gjort

förnämliga uppfinningar, som blir
världspatent och sträcker sina förbil
ligande verkningar långt utanför vå
ra fabriker. En epokgörande ide ge
nom förslagsverksamhet måste vi nog
räkna med som lika sällsynt som en
hög lotterivinst. Men chansen finns.
Vi ska alltså inte överskatta förslags
verksamheten. Nyktert sett så är den
kanske främst en trivselfaktor. Vi
bör därför i vår propaganda för sa
ken inrätta oss efter de speciella för
hållanden, som vi på vår ort arbeta
efter och ge sådana argument att för
slagsställarna med både förnuft och
känsla känner sig eniga med företa
get. Eller helt enkelt som en arbets
ledare yttrade på tal om förbättrings
förslag: "Kunde man få de anställda
mera positivt inställda till vårt ge
mensamma företag, så skulle också
utskottsprocenten gå ned avsevärt."

På tal om arbetsledare så vill jag
passa på att dra en lans för "de glöm
da männen". I samarbetsavtalet he
ter det i en protokollsanteckning. att
"därest förslag framföres av tjänste
män och arbetsledare äro arbetsgi
varna beredda att efter samråd med
deras representanter i företagsnämn
den överväga frågan om ersättning
till förslagsställaren, såvida förslaget
icke faller inom ramen för vederbö
randes tjänst eller särskilda upp
drag". Jag har en känsla av att man
i allmänhet hyser den uppfattningen,
att tjänstemän och arbetsledare äro
utestängda från förslagsverksamhe
ten, att det är deras uppgift att kom
ma med nya uppslag, och att pre
miering icke kan tänkas. Det är
klart att· ett förbättringsförslag av
en arbetare ofta måste anses vara en
relativt bättre prestation än om sam
ma förslag lämnats av en tekniker
på avdelningen, som har dylikt upp
drag. Och ju högre tjänsteställning
en ledare har, desto större anspråk
kanske man vill ställa på hans för
slag. Men för ideer, som ligga utan
för deras befogenhets- och arbetsom
råde måste vi ha dem med i denna
trevliga gemenskap, som förslags
verksamheten innebär. I en pristäv
ling i Vår Tidning har man nu inbju
dit alla anställda på fabrik, lager och
kontor att lämna förslag till för
bättringsåtgärder. Detta senare är
kanske en engångsföreteelse, men
det pekar mot en frikostigare inställ
ning. Jag tror att förslagsverksamhe
ten skulle stimuleras av arbetsledar
nas och tjänstemännens medverkan.
Den skulle också på den fronten bli
en nyttig ventil för att släppa in
frisk luft.

Inom själva förslagskommitten har

samarbetet alltid varit synnerligen
gott. 8å vittnar herrar Möller, Len
nart Svensson, Björck, Nässen och
öhlund, som tidigare sysslat med det
ta uppdrag och så tycker också her
rar Teglund, Wiberg, Steen, Sven
8vensson, Birger Lindberg och Dahl
berg, som nu sitter som ledamöter. I
vissa fall har diskussionerna varit
ingående, men ingen har därvid sökt
gynna sin egen avdelning. Ibland
har man enats om en kompromiss
eller bordlagt ett ärende för att vila
på saken och samla mera erfarenhet.
Det har ibland varit svårt att avväga
premiebeloppen, men sedan vi nu har
en lista på alla premierade förslag
kan vi lättare göra jämförelser. Vi
har mycket diskuterat diplom eller
minnesplakett, dess text och utform
ning och vi är nog inte ännu riktigt
tillfreds med den. Vi har haft olika
meningar om uppmuntringsförslag
skall diplomeras, men enats om att
alla som få en premie också bör ha
det synliga beviset, som minnesfatet
utgör. Då och då bjuder vi en gäst
till våra sammanträden, nu senast ha
de vi fabrikscheferna hos oss och
fick tillfälle att utbyta tankar om
vad som kan göras bättre i vår orga
nisation, om premiernas storlek och
hur man lämpligast skall delge andra
avdelningar ett förslag, som de kan
ha nytta av.

Vi kan väl anse att vi i förslags
verksamheten äro inne på rätt väg,
men att vi har långt att gå ännu in
nan den blir en institution, som inte
är automatisk utan levande. Där
varje anställd i medvetandet om
denna gemenskapstillgång känner sig
som en företagare i smått på sin ar
betsplats. Och där kärnpunkten i för
slagsverksamheten inte är själva för
slagen i och för sig, utan den positi
va inställningen och verkliga trivseln
med sitt jobb. Där initiativen kom
mer fram därför att man tycker att
den verkliga glädjen i livet är att
försöka göra någonting bättre eller
något bra ännu bättre.

Gösta Dahlberg.

Belönade förslagsställare erhålla vid
årshögtiden detta minnesfat med namn.
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ONQAD STRÖMBEQG

OXEN M
GÅ- BAKL.
NEDFÖR
TRAPPA

- Skog, natur, sång, musik och
så båtar - det får vi inte glömma
har varit min fritidshobby.

Vi sitter hos Konrad Strömberg,
som till hösten fyller sina 82 år, och
ber honom berätta om vad man gjor
de på fritiden i hans ungdom.
- Ja, det där med båtar, suckar

Strömberg, hade jag fått som jag vil
le, så skulle jag seglat på de sju
haven. Men skogen är bra den också.
Tänk er på våren att gå ut i skogen
och med flöjt härma göken och lura
honom intill sig. Eller att sitta vid en
skogstjärn och drilla och filosofera.
- Men vad gjorde ni på vintern

d'?a.
- Åkte skridskor, Wollerts patent,

men inte höll vi på och snurrade på
samma fläck efter något nystan, som
nu för tiden, utan vi gav oss i väg på
långturer. Jag minns vintern 1893.
Den var kall och snöfattig och åtta
söndagar i rad åkte vi över till Salt
sjöbaden. Den längsta skridskoturen
var nog till Dalarö samma .år, Vi
åkte härifrån vid 10-tiden, Farsta
viken, Farstabrohål, Baggen, Fält
ström. Det blåste hård medvind. På
Ju_ngfrufjärden träffade vi en skrid
skoseglande stockholmare, som också
ämnade sig till Dalarö, men som ha
de all möda i världen att klara seglet

i den hårda blåsten. Vi hjälpte honom
och fick på så sätt fart värre och vo
ro framme vid 12-tiden. Desto sämre
gick förstås hemfärden. Vi fick kry
pa, ibland långa omvägar för upp
blåsta råkar. Nu var Fältström öp
pet, så det blev besvärligt.
- Hur var det med skolan på den

tiden. Var gick Strömberg själv?
- Jo, i Mjölkcentralen. Det vill sä

ga där den ligger nu i Nedre Stenhu
set var det skola under mamsell Lind
bloms ledning. Jag minns än i dag
en replik, som min skolkamrat Björn
Granat levererade, när han fick en
fråga av mamsell en gång: "Vänt
mamsell, mens jag hank upp böxer
na ! " - På rasterna roade vi oss med
att reta gästgivarens stallgumse. Vi
ställde oss mot stenhusväggen och
hoppade undan i sista ögonblicket, så
stackarn körde huvudet i väggen. Han
tog igen skadan, fast inte på oss. En
gång råkade gästgivarns fru, fet och
frodig, med en bricka fullastad med

mat och på väg till Stenhuset, få en
törn. Det var en fullträff och grab
barnas skratt ekade i Algatan.

Vi samtalar litet om Värdshuset
och livet däromkring, men erfar att
Strömberg inte varit så road att vara
i farten med dryck och mat på kro
gen. Han berättar att han blev av
vänjd från sprit som liten grabb, då
han fick se en flaska av den då bil
liga varan på en hylla därhemma.
Han slog i ett stort glas och svepte
i sig och började snart raggla. Han
somnade av och vaknade inte förrän
på middagen nästa dag. Sedan dess
har inte starkare drycker än vin eller
litet punsch tilltalat honom.
- Var bodde ni då och hur hade

ni det där hemma? frågar vi.
- Jo, vi bodde i en vindskupa på

gamla Vattkvarn, far, mor och jag.
Den låg ungefär där vi hade den för
ra transformatorn och gasverket. Det
var ett tvåvåningshus. På nedre bot-

. ten stod vattkvarna, där man malde
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Anders Liljefors
ny keramiker
av klass

När en krass, kommersiellt intresse
rad materialist för första gängen säg
Anders Liljefors' stengods, var det inte
utan, att man blev en smula konfunde
rad.

Här hade man begapat sig i professor
Wilhelm Käges berömda Farsta rost,
Stig Lindbergs artistiskt raffinerade
stengods och Berndt Friber,gs eleganta,
tonrika skålar och vaser och nu stod
man inför något alldeles nytt i stengods
väg att bilda sig en uppfattning om.
Det var minsann inte lätt, man förblev
till en början stum.

Ty här var det inte fräga om att ha
näsa för affärer och vad som "går" och
inte "går" utan något helt annat.

Man måste medge, att efter det första
besöket på ateljen var man långt Ifrån
övertygad om att godset skulle "slå an",
men efter några besök och smygtittande
började. man ,bli tilltalad och acceptera
de det och fann en säregen tjusning i de
klassiskt rena formerna med den säreg
na ornamentiken, som faktiskt påmin
de om hällristningar. I NK:s montrar
vid vernissagen exponerades godset i sin
rätta miljö och gjorde sig full rättvisa.
Belysningen etc. gjorde att glasyrens
utomordentligt vackra toner kom fram
på ett helt annat sätt.

Att Anders Liljefors kommer som ke
ramiker, det är säkert - men det fär
andra skriva om - ty vi som dagligen
komma i kontakt med Gustavsbergs
konstnärer kan givetvis bli påverkade
och övergä till ensidig beundran. Vi saxa
därför några axplock ur dagstidningar
na den 24 januari.

· M. T. skriver: "En ny keramiker av
klass kan nu Gustavsberg ställa bredvid
sina andra ypperliga konstnärer. Anders
Liljefors har gjort sina lärospån och ar
betat i det tysta vid Gustavsberg under
fem år. Nu är han mogen för en egen
utställning, och den sker på NK som får
ett nytt piibliknummer sedan jubileums
blomstren börjat vissna. Den 28-årige
konstnären gick först målarvägen på
akademin i Köpenhamn men vid en re
sa i Frankrike väcktes intresset för det
keramiska och sedan har det varit fem
år på Gustavsberg.
I två år har Anders Liljefors arbetat

med de saker uteslutande i lergods som
han nu visar fram och det är en rikhal
tig kollektion. När vi förundras litet
över · den tunna smäckerheten särskilt
i ett par stora fat förklarar han, att
det beror på att han haft en bra drejare
och god tur. Men det är nog ändå att
vara litet för blygsam. Allt har en per
sonlig prägel Jrån miniatyrfaten till

färger och glasyrer. På mellanbotten
var oxvandringen. Och där hade ock
så glasmästare Ström och en snicka
re sin verkstad.
- Oxvandring? Drogs inte vatten

hjulet av vatten från Kvarnsjön?
- Jo visst, men när vattnet sinade,

fick man ta till oxkraft för att driva
fabriken. Man baxade upp en oxe för
trapporna till andra våningen och där
fick den sedan vara, så länge det var
ont om vatten. När jag vid 10-års
åldern kom hem från skolan brukade
jag ofta byta av gubben Thorsell och
sätta mig på dragstången för att kö
ra oxen runt i hans trista vandring.
När sedan den tiden kom att · man
icke mera behövde oxen; så blev det
besvärligt. Man fick så att säga ta

oxen vid hornen och backa honom ner
för trapporna ....

Var det inte rätt störande att
bo i vattkvarn med dess bullrande
hjul, vandrande oxe och malande
kvarnar?
- Jo, men. det blev en vana, så till

slut märkte man det inte. När vi
skiljs från den gamle hedersmannen,
kommer vi att tänka på Evert Taubes
Oxdragarsång och nynnar:

Dra, dra, min snälla oxe, det bästa
du förmår,

Bra, bra, min snälla oxe, där hemma
klövern står.

Teckningar: Calle Blomkvist.
Text: Hilding Ohlson

de stora golvurnorna. Fiirqtonew är
dämpad och ornamentiken för i många
fall tankarna till gamla hällristningar.
Redan under de första utställningstim
marna på onsdagen kom det upp flera
små lappar med "såld", och priserna var
över lag humana."

DAGENS NYHETER skriver bl. a.:
"Ett nytt keramiskt namn, Anders Lil
[ejors, presenteras på en separatutställ
ning av stengods i NK:s ljusgård. Det
är en sonson till Brune, själv målare
från danska konstakademin, som plöts
ligt ville bli keramiker och gick till Gus
tomsbero, där han arbetat i fem år, först
som elev till Stig Lindberg, sedan i fri
het tills han kände si!J. färdig att ställa
ut. Det var ingen för tidig debut. Anders
Liljefors har funnit en egen linje i viss
anknytning till den japanska keramiken
som för sjuttio år sedan kom på modet i
Frankrike, där påverkades uppkomsten
av l'art nouveau och alltjämt ins_Pirerar
den fria engelska keramiska konsten,
främst märkbar hos Bernard Leach och
liknande etudio-potterers arbeten.
Inte så att Anders Liljefors imiterar,

det är enbart behagligt att se hur god
sets tyngd, glasyrens glans och den
skissartade, skenbart primitiva dekoren
i grått, grönt, brunt och blått, ofta med
djurmotiv, erinrar om det bästa av ja
pansk keramik.
Man börjar undra vad Stig Lindbergs

skolrum har för andra överraskningar i
beredskap."

SVENSKA. DAGBLADET: "Det arbe
tas friskt ute på Gustavsberg, och under
beskydd av fabrikens konstnärlige leda
re Stig Lindberg får den ene konstnären
efter den andre tillfälle att utvecklas
och så småningom visa vad han eller
hon duge'r' till. Vilket de knappast skulle
kunnat göra lika snabbt, om de ej haft
en storfabriks resurser bakom sig.
På onsdagen 1Jar det unge Anders Lil

jefors' tur att i NK:s konstindustrihall
bli introducerad med en kollektion sten
gods, åstadkommtn under två års inten
sivt experimenterande.
Kollektionen väcker både undran och

beundran. Undran tog sig uttryck i frå
gor hur konstnären burit sig åt för att
få fram stenaodeiat med halinneters dia
meter, tunna som fint porslin med me
tallisk hållfasthet.
Experimenten har varit mån!J.a och tå

lamodsprövande, det erkänner konstnä
ren själv.
Han är sonson till den stora Bruno

Liljefors. - Tyvärr, säger han blygsam,
han känner det som en belastning. Han
vill själv skapa sig sitt namn, vara sig
själv. Det är nog ingen risk efter detta
framträdande."

A. E-d.
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Förmälning har tillkännagivits
mellan välbetrodde nch konstför
farne porslinsmakaren Gustav S
Berg och äreborne hemmadottern
Inga Rö. Vigseln förrättades Ny
årsafton av länets hövding och be
vittnades av i skola och kyrka för
samlade fäder. Bröllopsföljet före
träddes av musikanter och tårtan
levererades från Vita Hästen. Bru
den medförde i bot, förlåt boet, di
verse hemvävt, skärbönor, flera
fjärdingar, och får av brudgummen
nya skatter. De gemensamma
ägorna ökades till 10121 hektar.
Man sjöng härlig är jorden.
Det viskades om att kontra
henterna till att börja med varit
ovilliga till sammanslagningen,
men att man härtill var nödd och
tvungen.

Ut med domam
skreko besvikna gustavsbergare, då
Gröndal, Djurgården och- domar
na gjorde ett streck över förhopp
ningarna att få vara med i All
svensk bandy nästa år. Ett bort
dömt mål och andra fadäser från
rätt så svaga pipblåsare satte vårt
lokalpatriotiska blod i svallning
och en och annan i svansen gjorde
därvid hotfulla rörelser och utstöt
te fula ord. Detta skildrades i Af
tonbladet ( ?) sålunda: "Domare
slogs medvetslös. En skandal av
dess bättre sällan skådat slag. Do
maren attackerad av en del suppor
ters och en av dessa överföll den
försvarslöse med slag och sparkar.
Blev illa tilltygad och miste med
vetandet ....." Att detta var lögn
och förbannad dikt är en annan
sak. Man skall veta att egentligen
är det bara datum, som brukar va
ra riktigt i en del organ. Under
söndagsmatchen föreföll däremot
domaren och ett par s. k. stjärn
spelare lite medvetslösa. -
Viktigare är dock vi hyfsar till
oss både på plan och kring den.
Vad är det annars för mening med
idrott, om det inte skall vara rid
derlighet och självdisciplin i spelet.
Vad är det annars för mening med
att hurra för varandra, om man in-

te menar något med det, Och de fula
orden på idrottsplan. Finnarna har
ett tänkespråk som skulle kunna
nyttjas även här: I kyrka och
bastu svär man inte!

Medan jag sväljer
- en chokladpralin, läser jag en
annan besk kommentar i mitt fack
organ om en företagsnämnd, som
ställdes offside inför ett för de an
ställda livsviktigt avgörande. Där
sprack några såpbubblor. Sådana
håller nu inte att bygga demokra
tisk samverkan på, men det goda
har den tråkiga händelsen med sig
att diskussionen om företags
nämndsverksamhetens stärkande
åter kommer i gång. Än 'så länge
är den bara en tråd, en röd tråd,
som sakta spinner samman en in
timare samverkan på själva arbets
platsen. Men att liktyda dess exi
stens med industriell demokrati är
väl ändå att ge den litet för stora
proportioner. Än så länge byggs in
dustriell demokrati säkrare genom
ansvarstagande representanter i
regering och riksdag, genom lagar
och avtal och genom de gamla be
prövade fackorganisationerna. Där
mycket gott har uträttats efter in
satser från personligheter, ledare
och kämpar. Förutsättningarna
finns onekligen att komma fram
ett bra stycke också genom före
tagsnämnderna, om man där verk
ligen vill medinflytande och med
ansvar. Men blås inte upp dem i nå
gon skimrande illusion. Då blir det
framtida målet höljt i dimbildning.

Kejsarens nya kläder
tycks ha återkommit i ny skepnad,
kallad inflation. Den presenteras i
tidningar, broschyrer och tal. Den
är stundom dekorerad med brode
rier av depression och prissteg
ring och här och där prydd med
några rynkor ägnade regeringen
eller vem det nu kan vara. Och vi
nicka, som om vi förstå vad de klo
ka männen tråcklat ihop. Ty an
nars är vi dumma - precis som
kejsarens undersåtar! Jag vågar
dock taga barnets roll ett litet
ögonblick och med de mildaste salt
stänk undra om det inte är litet
dunkla eller genomskinliga möns
ter man visar upp? Och om de
duga till att skapa lugn och sam
förstånd i en kritisk tid? Ibland
verka de ekonomiska fraserna litet
ensidiga och förklara inte mycket.
De förmå inte heller bidra att

hindra, snarare medverka till en
trist psykos. Vad kan vi göra? Jo,
vi måste studera frågan utifrån
våra enkla förutsättningar, sätta
oss in i den och inte bara jamsa
med när de ekonomiska plaggen
dragas på. I övrigt - ja i övrigt
måste vi väl tillsvidare sätta vårt
hopp till våra förtroendemän.

Antijäktpropaganda
pågår i Stockholm enligt affischer
på stolpar och annonspelare och
som jag erfor vid försök att äntra
en spårvagn. Frun blev knuffad
och snavade, varpå de bakomva
rande jäktade förbi. På realisatio
ner sågsjäktlusten florera och man
slogs om klädtrasorna och provade
för små klänningar så att dom bra
kade i sär stup i ett. Och överallt
ilade man, pressade sig fram och
hetsade, utan att titta upp på de
manande affischerna. Men det hör
storstaden till. Den inbjuder till
rastlös oro. Varför man med väl
behag flyr åter till idyllen härute.
Vi får väl hoppas att jäktet inte
smittar av sig, så att vi inte hinner
med att njuta av det välgörande
lugnet. Ty inte är det väl nödvän
digt att allt skall göras idag. Inte
behöver vi jäkta på middagsrasten,
som är kort nog ändå. Vi har möj
ligheter att trivas, trots telefoner
och sammanträden, trots uppma
ningen att vara effektivare. Ty vi
kan få inspirerande avkoppling,
uppleva naturen i skidspåren inpå
knutarna, åka skridskor på Ekval
len, läsa en bok och ha oss i Radio
karusellen. Vi kan trivas, vara ak
tivt givande och passivt mottagan
de om vi så vill. Vi behöver faktiskt
inte jäkta, åtminstone inte på fri
tiden.

Stramare livsföring
tycks ibland vara okänt begrepp
bland många ungdomar. Flickan på
18 år har fin päls, pojken stor ra
diogrammofon. När de skall gifta
sig kräver de omgående 2 rum och
kök med värme, modernt. Lönspa
rande är ej populärt. Man måste
vara med i svängen och överskottet
går till bio, dans, cigarretter och
nylonstrumpor. Föräldrarna som i
sin ungdom upplevt trångboddhet
och arbetslöshet är inga auktorite
ter. Dom heter Taylor, Grant eller
något annat i den stilen. Det är på
tiden att ungdomen möter samhäl
let och samhället ungdomen!

LEKAR~N.
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Bleksäng, vad säger det namnet nyin
flyttade och senfödda Gustavsbergare,
inte mycket antar jag. Kanske har man
hört talas om att forna tiders idrotts
pojkar här brukade samlas till övningar.
Att här var en liten plan med stora ekar
som man sparkade boll emellan. Kanske
vet man att många av GI1F:s rekord i
allmän idrott är satta här. Men man
vet nog litet om att de Oustavsbergspoj
kar som nu kommit upp i den åldern att
idrotten fått lämna plats för viktigare
och kanske manligare intressen, här en
gång haft sina högtidsstunder. Och dock
är det så, att Bleksäng, det ordet lju
der med särskild klang i många äldre
Gustavsbergares öron. Vilken fest var
det inte när någon större idrottstävling
här skulle ,gå av stapeln. Vad skulle det
vara som fått oss grabbar till att för
summa ett sådant tillfälle, knappast nå
got annat.

Idrott och lek hör uppväxtåren och
ungdomen till, entusiasmen och kamp
glädjen finner sin naturliga utlösning på
idrottsplatsen. Men jag skulle tro att få
föreningar inom idrotten arbetat under
så svåra förhållanden som i Gustavs
berg. Och ändå uppnått så goda resul
tat som här skedde.

Hur var det då i Bleksäng. Jo det var
dels en backe i form av ett baktråg på
vilket det växte två stora ekar, här
sparkades boll och de stabilaste spelar
na var ovannämnda ekar, dem kunde
ingen rubba. Och ingen fick rubba dem,
det var viktigare att dessa ekar stod
kvar just här, trots att det växte fullt

med lika fina träd runt om, än att poj
karna hade en ordentlig plats. Så var
det då, trots ett så kallat idrottsintres
se. Här kastades också diskus och spjut,
men om någon råkade kasta för långt
så hamnade redskapet i en hagtorns
buske. Den övriga delen av idrottsplat
sen var en avstjälpningsplats för sopor.
Här fanns hoppgrop och ansatsbana,
denna var särskilt fin ty fyllningen be
stod av avfall från porslinsbränningen
som lär vara ett idealiskt underlag på
en ansatsbana. Men om man var ensam
på platsen och tyckte att man ville ha
sällskap så var det bara att hålla sig
stilla någon minut så började råttorna
att springa runt omkring, ty sådana
fanns det tusentals av härnere, de hade
en idealisk tummelplats i det ruttnade
avfallet.

Som vi ser var det inte under några
idealiska förhållanden som grabbarna
på den tiden fingo syssla med sin re
kordslagning. Men ändå vart det rekord,
och fina sådana. Intresset var det inget
fel på, här var säkert ett femtiotal
grabbar varje kväll som tränade allmän
idrott, och minst lika många som spar
kade fotboll. Och löpningarna skedde
runt kyrkan och Bagarns såvida det in
te gällde ösbysjön runt. När de större
tävlingarna skulle hållas, vilket för det
mesta skedde på söndagarna, var det all
tid svårt med hundrametersloppet. Det
ägde rum på stora landsvägen nedanför
Folkan, då fick en man stå och hejda
bilarna som på söndagsförmiddagen
sökte sig ut mot Värmdön, medan poj
karna sprang. Bilförarna var arga och

publiken var arg, men det ordnade sig
alltid.

Jag skulle här också vilja bringa en
hyllning till dem som nedlade intresse
och arbete på detta under förhandenva
rande förhållanden. Det var intresserade
och uppoffrande ledare som tillbringa
de en stor del av sin fritid på detta.
Om man tänker på hur idrotten i stort
har utvecklats, vilken affär den blivit,
vilka pengar. man rör sig med, och så
minns våra blygsamma förhållanden, då
förstår man vad idealitet och intresse
kan göra. Jag nämner inga namn, alla
gjorde sin insats efter förmåga, ledare
såväl som aktiva. Alla var de hängivna
laget och kamratkretsen. Det var soli
daritet och samling kring det gemen
samma målet.

Bleksäng är en plats som har varit
både förnedrad och upphöjd. Här har va
rit fester och tävlingar, förrådsplats och
soptipp. Här har hurraropen skallat ef
ter en hård seger och här har dimmorna
svept upp från träsket och medfört illa
luktande dunster. Men här var liv och
ungdomlig aktivitet, här fick vi unga
den första känningen med organisation
och solidaritet. Här lärde vi inte bara
idrott utan vad viktigare var, samver
kan i en förening. Detta är skrivet för
att Bleksäng, vår ungdoms tummelplats
inte skall glömmas, utan att något av
vad vi där fann skall minnas till kom
mande dagar då viktigare ting och hår
dare kamp trätt till på livets rännar
bana.

E. W.

2.

Då jag ser de fina platser för idrott
som ungdomen av i dag får ta i bruk i
Gustavsberg, kan ja,g inte undgå att
göra en jämförelse med vad som be
stods i min ungdom. Det må vara att
när vi startade idrottsföreningen 1906
så hade vi väl knappast någon förståel
se för den nytta som en rätt bedriven
idrottsklubb kan .göra för ungdomen,
men. vi gick på vad vi förmådde, därför
att det var roligt. Vi sparkade boll och
idkade allmän idrott och vår mötesplats
var Bleksäng. Det var inte så lätt att
få ihop ordnat spel och tävlan, men än
då trimmade vi ihop både bra fotbolls
lag och allmänna idrottsmän, som på
den tiden gjorde goda insatser i kamp
med andra idrottsgäng. :bet var inte
tänkbart att ta motståndarna till Blek
säng, men där fick vi vår duvning, så
vi kunde fara till andra, som hade bätt
re planer och banor. Jag minns hur vi
tränade på Bleksäng, där det fanns
många träd, som man skulle runda i
spelivern. Vi hade samspel med berget i
bortre ändan, ungefär som man nu an-
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"""=der planket vid ishockey. Vår kläd-
var inte heller så raffinerad. En

hade t. ex. halmhatt och det hände
flera gånger att denna prydnad ·blev
demolerad. En gäng .tog en grabb en
dalande boll på huvudet, men där satt
halmhatten, som krossades och brättena
åkte ner som en krage kring halsen.
Hur många gånger råkade man inte
sparka i moder jord eller på en sten med
åtföljande stukning - allt till publikens
stora förtjusning. Inte hade vi räd att
skaffa särskilda bollskor. Jag slet ut
ett par fina nya chevreauskor en som
mar. Man fick offra både arbetsför
tjänst och tid. När !Edvard Möller skulle
deltaga i mästerskapen i Göteborg så
fick han efter mycken diskussi~m ett
resebidrag på 20 kr, men själv söka
klara uppehället och gå miste om sin ar
betsförtjänst. Men så blev han också
mästare i stående höjdhopp och längd
hopp.

För att stärka vår kassa ordnade vi
emellertid basar och dans i Bleksäng.
Vi snickrade ihop stånd, lövade med
björk och hägnade in en dansbana, där
lerdammet och glädjen stod högt i tak.
Vi sålde kaffe och bakelser och vad
gjorde det att myrorna invaderade ba
kelsekartongerna. Vi plockade bort dom
och dom som var kvar kände ingen sma
ken av. Vår barndoms lekplats och ung
doms idrottsplats på Bleksäng var vår
käraste tillflyktsort. Sammanhållningen
var prima, det fanns arbetsglädje och
det var aldrig tal om att någon skulle
ha betalt för sitt jobb. Till och med
spelmännen spelade till dans utan ett
öres ersättning och styrelsegrabbarna
fick jobba till sent på natten och dess
utom gå vakt på natten för att skydda
våra basarvaror. Ja, det var en glimt
från det gamla Bleksäng och vill ni se
hur våra pristagare tog sig ut i. GIF:s
tävlingar 1908 så har jag här också en
bild. De stående heter G. Andersson, A.
Magnusson, G. Lorang, E. Möller, P. A.
Hansson, G. Säfström och K. Boox, och
de sittande kämparna äro K. Nilsson, A.
Olofsson, J. Persson, G. Pehrson och E.
Blomkvist.

Med hälsning till alla gamla idrotts
vänner !

Min hobby
IX.

Sören RoZf.

Han kom till mig en dag och visade
mig ett notblad. Jag blev intresserad
och började fråga ut honom, om han ha
de skrivit det själv?
- Ja, jag har det här till hobby, jag

komponerar på lediga stunder, svarade
han.
- Det var intressant att höra. Hur

kom ciet till, att Du började med det?
- Jo, det ska Du få höra, sa' Sören

iRolf, ty det var han, den mellersta av
Herrnan Rolfs förhoppningsfulla söner.
- När jag var mindre, så var jag of

ta på julgransplundring hos Lasse och

Lennart Pettersson och där spelade näs
tan hela familjen. Då tänkte jag, att
man skulle nog ha ett dragspel och lära
sej spela på, men dom var så förbaskat
dyra, över tusen kronor kostade dom, om
det var ett känt märke.

Jag sparade emellertid ihop till hand
penningen och köpte mej ett spel och
sen tog Lennart och jag en korrespon
denskurs tillsammans och började spela
efter noter, som vi samtidigt lärde oss.
Basen angavs med s. k. analys.

Det gick bra och efter en tid 1börja
de jag intressera mej för att skriva
noter och göra egna "låtar", som jag
satte harmoni till. -

Jag tittade på notbladet och frågade
om det var det sista, som "kompositö
ren" åstadkommit.
- Ja, den här valsen heter "Vid öde

torpet" och är tillägnad Gustavsbergs
ödetorpsförening. Du vet ju, att alla de
gamla torpen snart är borta, bara en
hög sotiga tegelstenar och några krus
bärsbuskar återstår eller ett plommon
träd, som man endast ser i den spirande
vårgrönskan, då det blo~mar . . . Ja,
Du vet vid Rutens eller torpet vid Snic
karns träsk, det är inte så mycket kvar
av dom, och nu har jag gjort en vals i
två repriser och trio, och så tänkte jag
att det kanske skulle intressera Gus
tavsbergarens läsare att själva spela
den, om det går att trycka av den.
- Ja, det var inte så dumt, jag ska

tala vid Dahlberg, svarade jag och
tog notbladet . . . . så nu är det bara,
kära läsare, att sätta sig ned och spe
la.

Axman.

Gerhard Bä/ström.

Sören Rolf har komponerat en vals,
kallad ODETORPSVALSEN, som av kän
nare fått gott beröm. Vi ha låtit trycka
den i ordinärt nothäftsformat. Häftet kan
köpas för 1 KRONA genom redaktionen
och Forums medlemmar. Behållningen till
faller JUBILEUMSINSAMLINGEN för skol
orkestern. Vi hoppas att varje musikin
tresserad kommer att skaffa sig ODE
TORPSVALSEN.

Red.
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J{älsa Mora-Nisse!
sa l<:onduktören

Vi kooperatörer som före denna resa
ivrigt studerat turisthandböcker och re
seskildringar om Schweiz, väntade givet
vis landet som ett soligt söndagsland
med höga alptoppar och utsiktspunkter,
högsommarluft, insjöar samt vackra stä
der.

Detta fick vi också uppleva - och nu
förstår man faktiskt hela världens åtrå
efter 1Schweiz naturskönheter - ty lan
det var underbart.

Samarbetes ide har gamla anor i
Schweiz, och man fick överallt bevis på
dess omsättande till verklighet, i syn
nerhet inom handeln,

Kooperationens rotfasthet ute i de
breda folklagren kan kanske gottskri
vas på en hel rad folkuppfostrare och
ledare, som luckrat upp jordmånen och
gjort folket mottaglig för praktisk koo
perativ verksamhet'.

1Studieresan till . det kooperativa
Schweiz ,bjöd på många upplevelser och
det är mycket svårt att sovra i minne
nas album.

Samlingspunkten var Basel vilket är
kooperationens huvudstad i iSchweiz.
Och .här mötte oss sverigevännen dr.
Hans Handschin, vilken är chef för
VSK:s arkiv. Han talade svenska per
fekt, och visste det mesta om den sven
ska kooperationen, och om det koopera
tiva Gustavsberg visste han mer än de
flesta svenskar som var med i truppen.
Han blev därför till ovärderlig nytta för
oss, genom sina jämförelser med sven
ska och schweiziska förhållanden.

Vårt första officiella besök i det koo
perativa Basel var ViSK:s mycket mo
derna tryckeri, och det var för övrigt
något i stil med Gustavsberg av besöks
frekvensen att döma. Här trycktes samt
liga kooperativa tidningar och tidskrif
ter, och lite komplicerat i våra ögon
var givetvis att man fick trycka uppla
gorna på tre språk. Den kooperativa

i

S:t Moritz.

pressen och bokförlagsverksamheten be
drev en betydelsefull upplysningsverk
samhet, och deras ekonomiska spalter
var rikspressen mycket lyhörd för.

Allgemeine Oonsumverein bei
der Basel.

Konsumtionsföreningen Basel var lan
dets största, och föreningens verksam
het spelade en mycket stor roll i Basel
befolkningens liv. Man hade två. stora
varuhus Cardinal och Falken i stadens
centrum. !Restauranger och apotek, vil
ket var stans största ägdes av ACV.
Föreningens bränsleavdelning var den
dominerande ,och enligt uppgift var för
eningen en av stadens största fasttg
hetsägare.

A:.CV hade också ett världsrekord, ty
icke mindre än 80 proc. av stans alla
hushåll är medlemmar (gäller det lands
orten torde Gustavsberg ligga väl till
tycker man) Man gav ·8 1/2 proc. åter
bäring och 5 proc. till icke medlemmar.

AOV

S:t Moritz

Vi frågade varför man hade så hög
återbäring, ty om man sänkte återbä
ringen skulle ju den allmänna prisnivån
kunna sänkas, och man skulle ju kun
na sälja sina förnödenheter btllig'are.
Och i synnerhet när sådana stora väl
organiserade föreningar som Basel ock
så verkar prisreglerande skulle ju detta
vara till stor nytta för alla.

Man motiverade detta med att återbä
ringen betraktades som en enskild be
sparing vilket hade slagit djupa rötter,
sedan generationer tillbaka, varför man
helt enkelt inte tordes rubba. •beslutiit.
Man var väl medveten om nackdelarna
- men å andra sidan visade man hur
många miljoner som stod på förening
arnas sparkasseavdelningar, tack vare
återbäringen.

Vidare fruktade man att ge de priva
ta rabattföreningarna, "Genossenschaft"
samt "Konsum" (organiserade ekono
miska föreningar) vind i seglen om man
skulle sänka återbäringen, ty dessa för
eningar lämnade upp till 8 proc. återbä
ring.

Den största rabattföreningen hette
konstigt nog i våra öron Konsum Ge
sellschaft Basel, vilket var ett privat
filialföretag, som uppträdde under an
språk att företräda konsumentintresset.
Och i södra delen av Schweiz mötte vi
ett annat filialföretag Migros, vilkas mo
derna och hygieniska' ·butiker vi som' ~f
tast trodde vara kooperativa föreningar.
Finansieringen var även riktad till kund-

kretsen i form av obligationer i små
valörer.

Varusorteringen i en kooperativ
schweizisk butik var ungefär som här,
och självbetjäningsbutikerna var syn
nerligen moderna. Det som imponerade
mest var kanske vinflaskorna på hyllor
na, och många föreståndare tänkte gi
vetvis på sin förenings omsättning, om
man på detta sätt kunde saluföra
"druvsaften".

Vinkällarna blev omtyckta raststäl
len, ty under det man beundrade de vac
kert utsirade 10.000 liters ekfaten, hän
de det att besökarna blev bjudna att
smaka på innehållen, vilket livligt sen
terades.

Konsum Basels mönsterjordbruk.

Någon mil utanför Basel hade ACV
ett mönsterjordbruk med premierade
tjurar och högmjölkande kor, oc~ den
moderna ladugården kan gott mäta sig
med Farsta. Till egendomen hörde även
en gammal borg sedan riddartiden,
Rothburg. Den låg högit uppe på en kul
le och varifrån man hade en · underbar
utsikt såväl till Frankrike som Tysk
land. Föreningen hade överlämnat bor
gen till en ungdomsorganisation, och
här hade man ett uppskattat utflykts
mål över veckosluten.

Pilgrimskyrkan Mariastein.

I närheten av jordegendomen låg även
en av Schweiz mest berömda och besök
ta pilgrimskyrkor nämligen Mariastein
med anor från 900-talet. Vid vårt be
sök gästades kyrkan av en fransk skol
klass, och vi fick vara med om en mäs
sa i det underjordiska kapellet. Det
praktfulla altaret, de flammande ljusen,
och de knäböjande skolbarnen, den vack
ra sången, blev för oss nordbor ett vac
kert minne. På väggarna hängde vack
ra tavlor som tacksamhetsbevis för un
derbara räddningar, botande av sjukdo
mar m.m.

Uppe i själva kyrkan var den slösande
prakten teaterlik. Ludvig XIV:s sago-

Gandria och Monte Salvatore.
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Den 17 december hade nämnden
ista sammanträde. för 1951, var

vid Västeråsavdelningen för första
gången var representerad. Från fa
brikskommitteerna rapporterades ut
ställning av porslin, två personal
sammankomster och en Luciafest på
HPF, sammanträde med sedvanliga
pörsmål kring arbetet på BKF och

en diskussionskväll på TPF inför om
flyttningen av pressporslinsavdel
ningen. Skyddskommitten har haft en
kurs i första hjälpen, och skyddsom
budsmöte den 28 november. överens
kommelserna om tobaksrökning inom
fabriken ventilerades och frågan om
anordningar för tvätt av arbetsklä
der var på nytt under diskussion. Re
daktör Gösta Sandström redogjorde
för uppläggningen av den personal
broschyr, som han i samarbetet med
personalkonsulenten sedan länge ar
betat med. En karta över Gustavs
bergstrakten med kulturminnesmär-

Anders (jrne och Hjalmar Olson
diskutera inflation.

ken och byggnader infyllda väckte
särskilt intresse. Den är avsedd att
ingå i broschyren, som beräknas kom
ma att omfatta 64 sidor och bli fär
dig under 1952.

Ordf. Hjalmar Olson redogjorde
för marknadsläget, vissa svårigheter
i försäljningen av de billigare pro
dukterna och berörde den stora im
porten, särskilt av japanskt porslin.
Full sysselsättning kan beräknas för
sanitetsporslinet under 1952 och bad
karsfabrikationen torde bli större än
1951. För elporslin och plast räkna
vi med att kunna upprätthålla nuva-

likt vackra altare var en sevärdhet i all
sin prakt.

På biktstolarna aviserades med vilket
språk man kunde få bikta sig på tyska,
franska eller italienska.

De frias by.

Utanför Basel låg även stiftelsen
Freidorf. Med kapital som förresten har
sin egen lilla historia, byggdes här på
1920-30-talet ett villasamhälle på 150
enfamiljshus. Byn har vissa likheter
med de engelska Oweniternas självsty
rande kommuniteter - men icke på nå
,got sätt kan man finna uttryck för över
spända privatkommunistiska fundering
ar - utan allt är uppbyggt på grundval
av äkta schweiziskt verklighetssinne.

Villorna hyres ut· på livstid till inne
vånarna som är kooperativt anställda,
deras arvingar har företrädesrätt att
övertaga villorna efter deras död. Man
vill därigenom förhindra spekulations
vinster genom försäljning. Skolan
"Genossenschaftlich:es Seminar" eller
Schweiz Vår Gård, har <len stora upp
giften att utbilda personalen till koope
ratörer och till affärsmän. Kurserna
omfattar ,3 månader till 2 år och avse
att ge samma kompetens som handels
skolorna.

Det schweiziska K.F. samt konsum
tionsföreningarna i Bern, Geneve, Zii
rich ,besöktes även, och värdarna läm
nade ingen möda ospard att visa oss
det väsentliga i deras förening.

Olikheten i föreningarnas arbetssätt
jämfördes med de svenska förhållande
na, och så vitt man kunde se var det
intet som störde vår uppfattning om
Rochdalereglerna. Schweizarna tolkade
reglerna på sitt praktiska sätt, eller vad
dom ansåg lämpligt.

Arnold Erederyd.
(Forts.)

Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Herr Anders Steen, chef för EI.-avd.
och herr Walter Weimark, chef för
Transportavd., har fr. o. m. 1/3 1952
erhållit ingenjörstjänsteställning.

rande produktionsomfattning, medan
avdelningen för kyldiskar bör kunna
utökas. Strebelverken räknas från
nyåret som en avdelning av Gustavs
berg och här går man nu in för fabri
kation av aducerade rördelar, vilka
kan medverka till förkortade monte
ringstider på byggnadsplatserna.

Det nya årets verksamhet inom fö
retagsnämnden inleddes med samman
träde den 15 februari, till vilket även
inbjudits f. generaldirektör Anders
örne, ombudsmannen i Svenska Ar
betsgivareföreningen Torsten Chris
tenson och ombudsman Ture Flyboo
i Fabriksarbetareförbundet, samt
1951 års premierade förslagsställare,
Elov Engström, Alvar Ekmark, Åke
Nässen, Vida Johansson, Valter Wahl
qvist, Gunnar Sellstedt, Alf Forsberg,
Göte Engvall, Nils Lööf, Nils Berg
kvist, Harry Dahlgren, Rurik Smeds
lund, Gustav Gustavsson, Hilding
Axelsson, Arne G. Andersson, Sigfrid
Floren, Billy Sandin, Bernhard Carl
berg, Gösta Larsson, Harald Dahl
gren, Åke Andersson, 'Gunnar Hägg,
Ezio Attini, Arne L. Andersson, Erik
Alvar Eriksson, Olof Andersson;
Evert Johansson och Arne Thulin.

Herr Dahlberg gav en redogörelse
över förslagsverksamheten och visa
de en del ljusbilder av förbättrings
förslag.

Herr örnes anförande om företags
ekonomi i kristider blev en intressant
utblick över de svårberäkneliga pro
blem, som i dessa tider tränger sig på
både finansmän och vanliga löntaga
re. Herr örne skildrade förloppet av
tidigare genomlidna kriser och de
missgrepp man gjort. Han klargjorde
inflationens förlopp och erinrade om
att det inte betyder någonting hur
många kronor man får - allt beror
på vad man får för kronorna.

Herr örne var hygglig nog att ock
så tillåta en liten frågestund och sök
te lägga till rätta mer eller mindre
dunkla begrepp om hur inflation skall
förebyggas. En enklare livsföring
skulle inte skada. Vi hade för bråt
tom att uppnå normal livsföring efter
kriget. Vi gick nog också för långt
vid devalveringen av kronan. Men
det är många andra saker som spelar
in ,och även om eller just för att
det är problem, så tål det vid att alla
söker tänka över dem.

Till sammanträdet hade för nämn
dens ledamöter iordningställts en
pärm med valda uppsatser i ekono
miska spörsmål, vilka i fortsättning
en kommer ligga till grund för fort
satt diskussion och information in
om nämnden.

Sekr.
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BLÅ PO~~
~KÅLEN

På ingen annan plats på jorden
uppnår antikt porslin så höga priser
som i Tokio. De japanska antikvi
tetshandlarna genomforskar öarna
för att få tag i kostbarheterna och i
synnerhet är det en raritet, den blå
porslinsskålen, som är eftertraktad.
Den brukades vid tedrickning och har
en underbar lyster och för detta kost
liga ting lär samlare betala upp till
1000 yen.

Under en följd av år hade också
Sato konsthandlaren sökt en sådan
skål och förgäves för den offrat myc
ket pengar på resor och utflykter på
landsbygden. Misslynt och besviken
beslöt han så en dag att sälja sitt
lager av antikviteter, göra upp sina
affärer och flytta från Tokio för att
söka en fristad i någon annan del av
provinsen. Han levde i lugn och ro en
tid, men då hans förmögenhet började
krympa samman, kom oron åter över
honom och med sina 9 sista yen på
fickan gav han sig iväg. I den första
byn, där han övernattade, log lyckan
helt oväntat mot honom. Då han ef
ter en orolig, sömnfattig natt drack
sitt te i byns anspråkslösa tehus, fick
han plötsligt se att en katt i ett hörn
av stugan drack mjölk ur en blå
porslinsskål. Kännare som han var
kunde han genast konstatera att den
här skålen var ett praktexemplar av
vad han länge letat efter. Dyrgripen
var säkert värd sina 700 yen! Sato
funderade en stund och beslöt att bru
ka list och inte röja värdet av detta
som han såg praktfulla felfria exem-

plar. Det gällde att först och främst
visa katten och inte skålen sitt var
ma intresse.

Med den oskyldigaste min i världen
började han så smått att kela med
katten, som egentligen var gammal
och slö och inte inbjöd till någon kär
vänlighet.
- En sådan förtjusande katt ni

har! sade han stillsamt till värden.
Jag har då aldrig sett ensådan kel
sjuk liten kissemiss.
- Ja, den är mycket trevlig av

sig, svarade värden.
- Ack, ·just en sådan katt har

jag länge önskat mig, fortsatte Sato.
Ni skulle inte möjligen vilja sälja den
till mig!
- Å, nej det kan jag tyvärr inte.

Vi har haft den sedan den var en li
ten unge och Ni förstår, man blir
så fäst vid sådana där små kräk.
Och jag tror inte heller att min hustru
skulle vilja mista den.
- Men jag bjuder er en yen för

den! sade Sato.
Värden skakade på huvudet och

vände sig bort.
Smått irriterad över att bli avvi

sad, lade Sato till ytterligare en yen,
men det hjälpte ändå inte.
- Men vad skall ni då ha den gam

la kattrackarn till. Säkerligen tittar
den inte ens åt en råtta. Ta i stället
de yen jag bjuder. Det är inte små
saker ni kan skaffa er för de peng
arna!

Värden vände sig åter mot Sato,
skakade på huvudet, men sade inget.
- Nå, men tre yen då! Jag har

faktiskt fastnat vid katten!
- Ni förstår, svarade värden,

själv har jag uppriktigt sagt inget
emot att sälja den för den summa ni
bjuder, men min kära hustru är all
deles tokig i den. Ni vet ju hur kvin
nor kan vara. Det är bäst att Ni själv
talar med henne om saken.

Efter en stund kom kvinnan in i
rummet. Hon ville emellertid inte
gärna bli av med sin kära katt.
- Hör nu på mig, min bästa fru,

utropade Sato. Jag bjuder Er hela
fem yen för djuret. Jag lovar Er att
den ska få det bra hos mig. Och fem
yen är mycket pengar och en ny katt
kan Ni få var som helst!

Fem yen är verkligen stora pengar
för den Som har det smått och inte
har så många ägodelar. Värden och
hans kvinna sågo frågande på var
andra, rådgjorde en stund sinsemel
lan - och slog så till .. Sato kände sig
som i en sjunde himmel. Glad i hå
gen lade han pengarna på bordet, tog
den gamla katten under armen och
gick mot dörren. Men plötsligt stan
nade han och frågade med menlös
röst och uppsyn: - Säg, mina kära
välgörare, har ni möjligen en skål,
i vilken jag kan ge katten mjölk. Se
där, jag kan ju ta den där gamla blå
porslinsskålen, den duger gott för än
damålet!
- Mor, hämta du en av de där nya

skålarna, som vi har ute i köket!
- Nej, nej, gör er inte så stort be

svär. Inte behövs det en ny skål. Låt
mig hellre få den här gamla, som kat
ten är van vid!
- Å fattas bara annat. Det är så

klart att ni ska ha en ny skål.
- .Äsch, struntprat! Jag skall ju

bara använda den under hemvägen.
Sedan skaffar jag mig en ny och
slänger den gamla.
- Nej, den gamla skålen får ni in

te. Ni skall ha en ny!
Utom sig ropade Sato: - Större to

kar har jag då aldrig träffat. Ni vill
hellre ge mig en ny skål än bli av
med en gammal, som inte har något
värde!
- För er, kanske, herr Sato, har

skålen inte något värde, sade värden
med utsökt hövlighet. Men ser Ni, den
bringar oss lycka. Och därför har den
så stort värde för oss. Våra gäster
har hittills redan köpt tolv katter,
som druckit sin mjölk ur denna lilla
blå porslinsskål.

(Fritt efter ett japanskt motiv)
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Återigen har ett år gått till ända.

Det gångna året var föreningens tret
ioandra verksamhetsår. Om man ser
på 1951 års siffror så se de rätt hygg-
iga ut. Omsättningen blev 4.135.762

kr. som är den högsfa i föreningens
historia och omsättningsökningen
510.228 kr. är också den högsta som
uppnåtts. När man talar om omsätt
ning och ökning bör man emellertid

omma ihåg de rätt kraftiga prishöj
ningar som inträffade under året.

Resultatmässigt blev året även till
fredsställande. Tack vare genomförd
rationalisering och begränsning av
kostnaderna blev det möjligt att bi
behålla 4 proc. återbäring utan att
behöva minska på avskrivningarna.
Nu ska vi åter börja med de s. k.

butiksträffarria. Det blir provsmak
ningar av olika slag och vidare ska
vi försöka med styckningsdemonstra
tioner med "prat om kött".

Vi tycks nu ha hamnat i realisa
tionernas karusell. Vad är orsaken?
Är det prisfall på världsmarknaden?
Knappast. De flesta varuslag ökar
ännu. Nu senast hade vi rätt kraf
tig ökning på bomullen och någon
sänkning på arbetslönerna kan man
inte heller peka på. Man kan nog
spåra orsaken till att handeln har
låst fast sitt rörelsekapital i alltför
stora lager, samtidigt som köpmot
ståndet från allmänhetens sida blev
alltmer märkbar." Resultatet har bli
vit att man faktiskt kan tala om pris
fall i detaljhandeln samtidigt som
prishöjningar noteras i fabrikantle
det. Det är underliga förhållanden.

Just nu är det tid att lämna in spar
kasseböckerna för ränteinföring. Det
är synnerligen viktigt att· alla böc
ker, oavsett det innestående beloppets ·
storlek, kommer in i tid så att vi kan
klara ränteinföringen. Efter visst da
tum måste vi återsända räntebeske
den till Sparkassan i Stockholm och
därefter måste böckerna sändas dit
vilket fördröjer införingen.

Allt fortfarande stå våra fastig
hetsfrågor i brännpunkten. Vi ha
Ekedalsvägens diverse- och manufak
turbutiker, Fruvik och Lagnö som
vänta på sin lösning. I avvaktan på
fullständig lösning ha vi nu köpt öpp
na kyldiskar till Fruvik och Lagnö
för att bättre kunna klara charkuteri
försäljningen under sommarsäsongen.

0. G. K.

Samarbetskommitten i Tandvärnets
Gustavsbergskampanj består av herr
Harald Lindholm, ordf., herrar Gösta
Dahlberg och Bertil Svensson, frt;
Maj Borg, fru Lily Tunell, fröken Li
lian Wåhlberg och fru Sara Sjögren
samt tandläkarna Bo Burman och
Ingrid Åkesson. Kommitten sam
manträdde den 22 januari och önska
de varandra och verksamheten ett
Gott Nytt Ar och överlade om fort
satta åtgärder.

De tandborstningscheman som
ifyllts av barnen under november och
halva december insamlades i slutet
av höstterminen. Belöningen för en
och en halv månads träning i tand
borstning och avhållsamhet från söt
saker blev en spargris och till de äld
re delades boken om Våra tänder ut.
Många föräldrar ha önskat att me
toden med ett schema att fylla i dag
för dag skulle fortsätta, och nu har
den andra omgången schema delats
ut, denna gång till alla i skolorna. Vi
har gjort den förändringen att snask
ätningsrutan inte behöver fyllas i på
sön- och helgdagar och så räcker
schemat ända till den 31 maj.

I början av vårterminen skickades
genom skolan till föräldrar och måls
män det lilla bladet Hjälp barnen att
bevara sina tänder. Där framstår
klart sammanhanget mellan folktand
vårdens svårigheter och betydelsen
av personlig skötsel hos envar. Ge
nom att sköta sina egna och sina
barns tänder så väl man kan, hjälper
man inte bara sig själv utan ökar
också möjligheten för folktandvår
den att kunna låta andra barn och
ungdomar få utnyttja sin rätt till
fri tandvård före 20 år.

Till våren bildas ungdomsklubben
Vita tanden, som får ett klubbmärke,
men medlemmarna slipper förenings
avgiften och stadgade möten. Men
klubben skall få sin uppgift ändå. I
tävlan med andra och inbördes skall
det säkert bli roligt.

Demonstrationen för husmödrar
om mat och dess tillredning - som
jag redan förebådade före jul - är
preliminärt satt till början av april.
Samtal om mat och demonstrationer
skall utföras i samarbete med KF:s
husinodersavdelning. Vi väntar på
anmälningar och frågor för att pla
neringsarbetet skall kunna bli utför
ligt och tillräckligt. Varje husmor är
välkommen! Vi knyter an till kalori
propagandan och fröken Wiegants fö
redrag om kost, kassa och hälsa på
husmodersdagarna i Gustavsberg i
oktober 1951. '

I onsdags var jag på Eastmansin
stitutet i Stockholm och hörde den
norska professorn Guttorm Toverud
berätta om en Amerikaresa till New
York, Boston, Chicago, Carlifornien
och andra högskolor, där man med
amerikansk effektivitet och nyfiken
het arbetar på att få fram vetenskap
liga stöd för vad som kan göras i
kampen mot tandrötan. Professor
Toverud är expert på tandrötans pro
blem och hans fru docent med. dr.
Kirsten Utheim Toverud förestod till
sin död i fjol helsestasjonen i Sagene,
Oslo, där man speciellt intresserar sig
för mödra- och barnavård. Kost och
hygien är grunden till god hälsa och
tandhälsa och vården består till stor
del av upplysning och kontroll av
att föreskrifterna om kost och hy
gien efterföljas. Och de har fina tän
der, de barn som tas om hand på
Sagene ! Summan av professor To
veruds föredrag var, att amerikanska
forskare är ense med oss i tre vik
tiga principer, nämligen:

att tandrötan minskar om man
minskar tillförseln av sötsaker, soc
ker, kakor, sött bröd och dylikt, allt
detta som vi kalla lätt jäsbara kol
hydrater;

att tandrötan minskar om man ren
gör munnen inom 3 minuter efter
det man ätit eller om man lagar så
att det aldrig finns några beläggning
ar på tänderna ;

att tandrötan minskar om man ut
rotar de farliga bakterierna i mun-.
hålan genom en till tiden begränsad,
mycket sträng diet.

Till slut måste jag berätta, att
professor Toverud frågade efter Gus
tavsbergskampanjen och livligt in
tresserade sig för den. Han uttryckte
sin glädje över att ett svenskt sam
hälle tagit upp frågan i gemensamt
intresse som ett led i den allmänna
hälsovården. Han bad också att så
småningom få höra om resultaten av
verksamheten.

Ingrid Akesson.
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BJÖRNEKULLA

Marmelad

jordgubb . . . . . . . . . . 1: 25

hallon . . . . . . . . . . . . 1: 25 bl. hushålls . . . . . . . . 1: 75 Grönsakspure

krusbär

aprikos

apelsin 1/1

1/2"

1:25

1:25

2: 90

1: 55

Äppelmos

1/1 kgs 2: -

1/2 ,, 1: 10

~-p
kräm

Fruktkonserver

jordgubbar 1/2 . . . . 2: -

ananas 20 oz .... 2: 50

,, 30 ,, .... 3: 10

aprikos 30 ,, .... 2:40

persikor 30 ,, .... 2: 95

" 20 ,, .... 1:60

äpplen 1/2 . . . . . . . . 1: 80

fruktsallad 30 oz 3:20

" 20,, 2: 35

Kvickman

soppor

köttsoppa ........ 1: 35

tomat ............ 1: 25

champignon ······· 2:-
nypon 1/2 ........ 1: 35

" 1/4 ........ 0:95

Saft

apelsin

citron

hallon

1: 90

1: 80

2: 10

jordgubb · .. . . . . . . . . . 2: 10

körsbär 2: 10

svartvinbär . . . . . . . . 2: 25

Sylt

lingon 1/1

,, 1/2

Findus
Morotspure
Färska morötter av utvald
vltamtnrtk sort, smör och
salt.

Ca 140 g 0.65

barnmat

jordgubb 2: -

hallon

blåbär

hjortron

Ärter

hushålls

moyens

fins

Spenat

1/2 ,,

1/4 brk

KONSUM
GUSTAVSBERG

2:45

1: 35

1:75

1: 75

2: 90

0: 95

1: 10

1: 40

morötter i tärn. . . . . 0: 70

ärter och morötter 0 : 90

bl. grönsaker . . . . . . 0: 95

1:60

0: 90

Aprikospure
Finpasserade aprikoser med
tillsats av socker och man
nagrynsmjöl.

Ca 140 g

med lever
Morötter, potatts, lever, lök,
palsternacka, tomat, smör,
mannagrynsmjöl och salt.

Ca 140 g

Ca 140 g

0.75

0.75

Fiskpure
med tomat
'I'orskflle, mjölk, tomat, man
nagrynsmjöl och salt.

Ca 140 g 0.75

Blandade grönsaker
Morötter, potatis, ärter,
tomat, lök, smör och salt.

Ca 140 g 0.65

Nyponpure
Finpasserade, färska nypon
med tillsats av socker och
mannagryp.smjöl.

Ca 140 g 0.75

Kycklingpure
med ris
Kyckling, köttbuljong, pota
tis, ris, gul lök, selleri, man
nagrynsmjöl och salt.

0.75

Katrlnplommonpurå
Finpasserade katrinplommon
med tillsats av socker och
citronsaft.

Potatis,

Ca 140 g

Grönsakspure
med kalvkött

kalvkött,
tomat, lök, smör,
grynsmjöl och salt.

Ca 140 g

0.75

ärter,
manna-

0.75

Välling
Vete-, havre-, råg- och korn
mjöl, socker, mjölk, malt
extrakt, salt, kalcium, fos
fater och järn.

Ca 250 g 1.50

Jordärtskockspurå
Finpasserade jordärtskockor
med tillsats av smör.

Ca 140 g 0.65

Äppelpure
Finpasserade äpplen av ut
valda sorter med tillsats av
socker.

Ca 140 g 0.65
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Oscar Söderberg avled den 14 fe-
a."1 1952 efter endast några dagars

sjukdom. Under det sista året hade
nog hans krafter avtagit men hans
energi och arbetslust höll honom
ppe,

öderberg var född i Gustavsberg
och anställdes redan som ung vid
porslinsfabriken till dess han år 1924
utsågs till fjärdingsman, vilken be
fattning han innehade i närmare 25
år. I det offentliga livet i Gustavs
berg var han synnerligen verksam och
tog aktiv del i föreningslivet, Gus
tavsbergs klubb, Skytteföreningen,
Fackföreningsrörelsen och Arbetar
kommunen. I de sistnämnda organisa
tionerna var han en av pionjärerna.
Inom kommunen har han tillhört
Skolrådet, Fattigvårdsstyrelsen, Tax
eringsnämnden och många olika kom
mitteer.

Gustavsbergs kommunalfullmäktige
tHlhörde han från 1921 till 1951, un
der flera år som dess ordförande. I
kyrkofullmäktige var han också ord
förande till sin avgång år 1950, då
han tilldelades medaljen För medbor
gerlig förtjänst. Under de sista åren,
sedan Söderberg pensionerats från sin
polismannatjänst, åtog han sig upp
draget som ciceron och organisatör
av visningar vid Gustavsbergs Fabri
ker. Han trivdes med denna uppgift
och gjorde en god insats för att spri
da kännedom om Gustavsberg. Han
kände till fabriken och samhället och
berättade gärna dess historia. Han
medarbetade också i vår tidning. I
detta nummer publicerar vi hans sista
bidrag som låg färdigtryckt då med
delandet kom om hans bortgång. Det
vittnar om en stark känsla för det
gamla Gustavsberg.

Vi lysa frid över minnet av en äkta
gustavsbergare.

G. Dbg.

Jordfästningen ägde rum den 25 fe
bruari i Hoppets kapell. Officiant var
kyrkoherde Olle Hallin. Operasångare
Torsten Bernow utförde tvenne sånger
till orgelackompanjemang. Stockholms
läns polisförening uppvaktade med flor
behängd fana. Den bortgångnes minne
hyllades med en rik blomstergärd från
vänner och grannar, Gustavsbergs olika
föreningar och kommunala korporatio
ner. Vid båren talade för släkten herr
Volrath Larsson, för Gustavsbergs för
samling kyrkoherde Hallin, för Gustavs
bergs kommun landstingsman Gunnar
Andersson, för Gustavsbergs faJbriker
personalkonsulent Gösta <Dahlberg, för
Stockholms läns polisförening överkon
stapel Erik Stjärnemo och för Fabriks
arbetareförbundets avd. 205 herr K. V.
Svensson.

Karta över Stor- och
Sommarstockholm
Vårt förhållandevis stora land med

sin glesa befolkning har icke kunnat
karteras så väl som de stora kulturlän
derna. Vissa tätbygder ha dock kunnat
rekognosceras noga och skildrats med
kartor i större skala. Självfallet har
Stockholm och dess omgivningar varit
föremål för mera omfattande karte
ringsarbeten än andra bygder. För om
kring tjugo år sedan började Stock
holms stadsplanekontor utge. en kartse
rie i skala 1:20.000, som närmast var
avsedd för interna ändamål, samtidigt
som allmänheten fick en trevlig utfärds
och planeringskarta. Vissa av bladen
{1-7, 9) få f. n. endast säljas till en
skild person mot skriftlig rekvisition
tillstyrkt av statlig eller kommunal myn
dighet {t. ex. polismyndighet).

Genom utgtvningen av Ljusterö- och
Ornöbladen samt ett mycket trevligt
översiktligt indelningsblad i skala
1 :200.000 föreligger nu hela kartserien
komplett. Stockholmsbygden har här
med fått en serie noggrant utförda och
detaljerade kartor i bekvämt format
från Kungsängen i nordväst till Ornö i
sydost, från Ytterjärna i sydväst till
Ljusterö i nordost. Tolv av bladen äro
tryckta i två färger {svart och blått för
vattnen), men på fyra av bladen har
odlad jord betecknats med gul färg, vil
ket gör att en viktig del av skärgården,
där en stor del av det s. k. Sommar
stockholm ligger, fått en långt vackrare
och livligare framställning. Detta har
visserligen den avigsidan, att det ej blir
vackert att sammanställa alla kartorna
till en stor översiktskarta. Kartorna
äro mycket rika på detaljer. Alla slags
administrativa gränser och vägar fin
nas utritade och man kan se skillnad på
trädgårdar och koloniträdgårdar, på bo
ningshus och uthus, på kärr och sank
ängar, på järnvägar och spårvägar o.
s. v. På de sist utgivna kartorna fram
träda skärgårdsöarnas tunga, kraftfulla
bergshöjder i skarp kontrast till de för
seglaren ofta undangömda små åkrarna.
Den som vill' orientera sig i Stockholms
omgivningar har den bästa möjliga
hjälp, vare sig han söker svampställen,
fornminnen eller abborrgrynnor i vill
samma sund.

Inbjudan
till Pristävling

Det är nödvändi!g,t för oss att sänka
kostnaderna. Löner och hyror kan icke
sänkas. Ett kostnadssänkande resultat
nås endast om var och en arbetar effek
tivare, förenklar arbetsuppgifterna och
använder bättre hjälpmedel. Var inte
rädd för att lämna förslag, hur enkla de
än kan synas vara, i den tävlan, vi nu
inbjuder till!

Albin Johansson.

STöD JUBILEUMS
INSAMLINGEN
för Skolorkester!

Det gäller helt enkelt att lämna förslag
till alla åtgärder, som kan förenkla vårt
arbete i fabrik, på lager, kontor och i
butik. Att fundera över, om någon detalj
i arbetet kan göras enklare eller rentav
avskaffas och om de redskap, verktyg
eller det material, vi använder, borde
och kunde vara annorlunda för ått un
derlätta arbetet!

Gå systematiskt igenom arbetsområdet
och föreslå kostnodsbesporonde åtgärder
t. ex. ifråga om varornas transporter, la
gerhållning, emballering (nya sätt att spa
ra papper och trä), uppläggning, place
ring, expediering etc. Vad kan vi t. ex.
göra åt kontrollen, bokföringen, blankett
skrivandet? Tävlingen omspänner alla
områden av den kooperativa verksamhe
ten och är öppen för all personal.

Tävlingsdeltagare kan lämna ett eller
flera förslag, antingen enskilt eller till
sammans med en eller flera kamrater.
Hela personalen på en arbetsplats - ett
lager, kontor eller en butik t. ex. - kan
lämna ett gemensamt förslag till en eller
flera åtgärder. Namn, adress och arbet
plats utsättes på förslagen. Samma för
slag kan i förväg eller samtidigt lämnas
till ledningen i det företag, man är an
ställd eller till företagsnämnden, där så
dan finnes. Det kan emellertid tänkas,
att en tävlingsdeltagare kommer på en
sådan ide, att patent bör uttagas, och då
bör förslaget icke· omnämnas i förväg.

Förslagen kommer att granskas av KF:s
rationaliseringskommitte. Förslag av sär
skilt värde kommer att vidarebefordras till
den internationella kooperativa rationali
serinqskommittån.

KF:s styrelse har stäilt prismedel till
förfogande. På grund av tävlingens ka
raktär görs icke någon uppdelning av pri
ser i förväg. Alla goda förslag kommer
emellertid att belönas!

Förslagen märks DET KAN GORAS
BÄTTRE och insändes senast den 1 MAJ
till Vår tidning, Stockholm 15.

SE PA ARBETET MED NYA OGON -
VÄLKOMNA MED FORBÄTTRINGS- OCH
FORENKLINGSFORSLAG!
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En skepparhistoria
"Det var verkligen intressant att läsa
juninumret och se att gamla kamrater
och, bra män kan träffas på hembygdens
marker och utbyta minnen och upple
t:elser och dessutom bryta bröd tillsam
mans. Ty vad är bättre här i världen
än. gamla gpda vänner och ett dukat
bord? Och sorn jag nu sänder en skep
parhistoria, en sann saäan, för tidning
en, vill jag passa på att få en hälsning
till er alla, både nya och gamla gustavs
berqare,"

Deras sista

L. Säfström, Oalifornia.

Så skriver alltså vår kapten i Lake
port och här kommer hans berättelse
med saltstänk från Atlanten.

För några år sedan tog min båt last
på Västkusten för att lossa i Vera Cruz
i Mexiko, en stad vid den stora Mexi
kanska bukten, nära mynningen av en
flod, som heter Papaloapan, eller Fjä
rilsfloden på svenska. Den rinner upp
vid Orizababerget, det högsta i Mexiko,
och flyter genom en stor dal, som heter
Fjärilsdalen. Orizabaiberget kan ibland
skönjas från havet, både på östra och
västra kusten. Den är ett av naturens
sköna underverk och fast det ligger i
tropikerna så är berget året runt iklätt
av snö på toppen. Klockan var elva på
dagen, då vi närmade oss lotsstationen.
Vi kunde se lotsbåten på en sjömils av
stånd, men vi kunde ej se kusten. Det
såg ut som om en snöstorm var i an
lopp mot oss ifrån land. Vinden var
mot oss och den blåste varm och dof
tade underbart, Men i alla fridens dar,
tänkte jag, det kan väl inte snöa i tro
pikerna, när temperaturen var 85 grader
F. !Nu erfor vi ett ljuvt brusande, un
derbart dånande ljud. · Lotsbåten för
svann i "snöstormen" och jag ankrade
båten. Och då nalkades oss en kompakt
molnmassa av små och stora fjärilar i
alla de färger, som ej kan beskrivas.
Det blev allt mörkare och tjockare om
kring oss när de kommo över båten.
I två timmar. blåste de ut till sjöss. Vi
på kommandobryggan kunde ej se mas
terna på båten. Vi njöto emellertid av
en utsökt fin blomsterdoft och våra öron
erfor en underbar musik från vind och
fjärilsvingar. Och till detta plasket från
tusentals fiskar, som hoppade efter den
na överflöd av doftande föda. När det
var över, så var det ett 8" tjockt lager
fjärilar på däck och över hela båten.

Gustavsbergs
Pojkarna

Sedan Gustavsbergs-Pojkarna träffa
des sist och sedan tidningen Gustavs
bergaren gjort ett reportage, har må~ga
brev från såväl in- som utlandet anlänt
till mig. De som voro med ha uttalat
sin tacksamhet och glädje över "träf
fen". Till den, som av en eller annan
orsak inte kom med, ber jag få trösta
med att "träffen" liksom Karusellen i
Radio kanske återkommer. För det är
nämligen så, att många i brev· yrkat
på detta och Gustavsbergs-Flickorna
vill också ha ett ord med. Ni kan fråga
Tyra, Agda, Selma och de andra flic
korna så ·får Ni höra. Man har före
slagit att sänka åldern till 40 år, ja,
man har även hemställt om att göra
"träffen" till en Gustavsbergarnas Dag.
Vad sägs? Hur som helst, Folkparken
är stor och där kan man ordna med bå
de mat och dryck och därifrån kan man
göra gruppresor runt samhället och om
fabriksledningen tillåter också bese fa
brikerna. När nr 2 av denna tidning
utkommer så är det möjligt att vi kan
lämna besked. Till dess kära vänner:
samla på gamla och roliga Gustavs
bergs-historier. Och om det blir något
av med en ny "träff" så bör vi nog ta
dagen på oss och inte som sist, då det
blev något forcerat. Detta gjorde ock
så att många goda historier, som leve
rerades, mera kom som inpass här och
var under färden inom fabrik och sam
hälle. !Själv hörde jag då vi besåg fa
briken en av "pojkarna" tralla på en

Det tog oss ytterligare ett par timmar
att sopa rent och innan vi kunde ta lot
sen ombord. Och så kom vi i hamn i
det underbara landet ,Mexiko, som inte
har någon kung - men desto flera ka
tolska präster.

Jag har berättat denna händelse någ
ra gånger för mina vänner och bekanta
och då brukar de allttd fråga, vad för
slags vin vi hade ombord. De trodde
det var en skepparhistoria. Men i augus
tinumret av Readers Digest, ert Det
Bästa, så skrev en Ruth Mulvey just om
dessa. egendomliga fjärilsinvasioner
kring floden och dalen, så nu har jag
belägg och vittnen.

L. 8.

Prenumerera på
GUSTAVSBERGAREN

När denna sida var färdig, med bidrag
från två gustavsbergspojkar, varav den
ene lämnade hembygden i unga år och
den andre ägnade hela sitt liv åt Gus
tavsberg, kom med endast några dagars
mellanrum budet om bådas bortgång.

De hade lämnat kampåren bakom sig
och ville ägna sitt livs höst åt hågkomsten
av barndomens lekar och ungdomens stri
der och de soliga minnena däromkring.
Deras sista bidrag till Gustavsbergaren
blev deras sista blad i livets brokiga al
bum. Gustavsbergaren och dess läsekrets
har förlorat två hängivna medarbetare,
vars tankar kretsade kring hembygden.
Minnet av gustavsbergspojkarna Nils L.

Säfström och Oscar Söderberg skall
djup tacksamhet bevaras.

Red.

bit "Löjtnanten, Forsberg och Mästarn
och jag". Det skulle naturligtvis vara
roligt att få höra fortsättningen. Man
stannade på skolgården och såg sig om
kring, man talade tyst. Men så kom nå
gon historia, som den · eller den varit
med om och Lagerström nämndes. Då
blev talet hårdare. Men Kalle Bergman
varnade. "Inga hårda ord grabbar", sa
Kalle. Det hjälpte i viss mån, men se
dan man kommit in i skolsalen så age
rade man magister Lagerström och
skramlade med en nyckelknippa och gick
fram till hörnan där skåpet en gång stod
och där rottingen förvarades. När man
samlades på Kvarnberget verkade det
som om kulmen var nådd. Där stod en
samling f. d. Gustavsbergsbor i åldern
50-80 år och såg ut över det storslag
na panoramat över fabrikerna och sam
hället. Ture Söderström berättade för
mig att det var där uppe som han, Tulit
och Johan Roos lärde sig dansa till mu
sik av en grammofon, som de hyrde mot
25 öre per timma av Karl Anton Jo
hansson från Mariagatan 9. "Men, sa
Ture", jag tror inte att någon av oss
blev så värst dansanta, vi var för blyga
och det är vi visst ännu", sa Ture och
log. Minns du eller kommer du ihåg
'kokor i 14 år, sa gaspelle', 'klockan 'är
min sa Dahlström', 'hundar, sa Biss
mark', 'tycker du om mört, sa knallen'
- alltsammans och mycket mer uttryck
för ordstäv och historier i Gustavsberg
från gångna tider, värda en närmare
förklaring eller ett återupplivande.

0. 8-berg.
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Kapten H. A. Pettersson, Walnut Creek i
Californien, USA skriver: Idag är min födel
sedag och som jag sitter och tänker på Gus
tavsberg och min födelseort därhemma på
Gröneborg kom jag att tänka på att jag inte
kan fä min kära Gustavsbergare om jag inte
betalar för den. Skickar pengar och sänder
många hälsningar till Gustavsbergaren och
alla som kommer ihåg mig. Vi gratulera post
festum och hoppas att tidningen kommer or
dentligt fram.

Anna Andersson, Anten, hälsar och prenu
mererar. Uttalar sitt stora intresse särskilt
för de gamla fotografierna. Hon berättar att
hennes far, som var från Västergötland och
hette J. P. Emanuelsson, arbetade vid fabri
ken på 90-talet. Modern hette Jansson-Malm
berg och var gustavsbergsflicka. Fru Anders
son frågar om någon har någon bild från
den tiden, där hennes far är med.

Sven W. Nilsson, Klinten, tackar för det
gångna året och önskar tidningen lycka och
välgång i fortsättningen. Tack!

Gustav Olsson i Nässjö, bror till Isidor och
Knut, hälsar till gamla gustavsbergare. Han
slutade här 1908.

Hildur Andersson, Rune Andersson, Ernst
Lindahl, alla tre från Stockholm, Rune Asp
från Eskilstuna, Evert Damnert i Uppsala,
Börje Ekberg i Karlstad, Gustaf Fröberg i
Sollentuna, O. E. Wahlgren i Bromma, Jng
Britt Simdin från Degerfors och J. O. öström
i Grisslinge hälsar till gustavsbergarna och
önskar ett gott nytt år. De gillar särskilt
kontakten genom tidningen. Tack skall ni ha
för ert intresse och för välgångsönskan!

Tillåt mig nu att skicka en hälsning till
baka. Har ni i förskingringen så att ni kan,
så ge ett litet bidrag till insamlingen för
skolorkestern! Vem ger den första dollarn
från USA?

Red.

Julfemmans
19:de årgång

gav ett resultat av 2.146:-. Bidrag flöt
in med 550 :- från fabriken, 200 :- från
Röda korset och 200:- från Lottakä
ren. Personalkontorets fina julaskar
inbringade 371 :-, Kvinnoklubben läm
nade ·50 :- och vid konserten i Kyrkan
såldes biljetter för 535:- och gavs kol
lelot på 198:-. Kommitten hade fullt
jobb dagarna före jul och möttes över
allt av tacksamma gamla, som alltid
uppskattar denna hågkomst från gus
tavsbergarna.

~ichon
skulle Gustavsbergs Scenstudio ge som
sitt 11:te prograrn.
Vi åskådare visste inte vad Blchon

var men naturligtvis hade det läckt ut,
att denna gång skulle vi få se något ro
ligt. Så satt vi så återigen i F'olkan och
det var inte fritt att det på de här 5
åren blivit litet teaterluft i salongen.
Detta obeskrivbara något, som en aldrig
så flott bio näppeligen kan skänka. 'I'iss
let och tasslet bakom scenen. Skrap
ningar av scenrekvisita, som flyttas i
sista minuten. Sista stundens brådska
och oro hos skådespelarna, som på nå
got förunderligt sätt meddelar sig till
åskådarna. Den samhörighetskänsla som
finnes hos dessa för de mänskliga varel
ser, som om en stund skall ge dem skå
debröd. Visst är salongen litet trist för
teater och nog ökas denna tristess av att
folk sitter med överkläderna på. Och
damernas hattar inne i en salong gör
då ingen herre glad. Men det var dock
teater. Jag satt och spanade efter det
obligatoriska hålet i ridån varigenom de
nyfikna sujetterna kan ögna publiken.
Detta är nästan lika roligt för publiken.
Ja flera ögonblänk i hålet ju större oro
på scenen. Nu ringer det första gången.
Det är litet över tiden. Det ska det vara
på en teater. Det ringer för andra gång
en och några försenade åskådare slin
ker in på "första parkett", vilket också
hör till en riktig teater. Så ringer det
för tredje gången och ridån går upp för
Bichon, rollen som inte spelades.

Under tiden hade vi läst regissören
Bengt Blomgrens trevliga förord i pro
grammet. Inte bara trevliga utan också
tänkvärda. Även många skådespelare
tror abt höjdpunkten består i att djup
sinnigt betrakta en dödskalle och med
känsla slunga ut sitt Vara eller icke va
ra. Nej, Blomgren har nog rätt. Spela
komedi eller fars på rätt sätt tarvar
nog största begåvningen.

Tydligen finnes denna i Gustavsberg
och dessutom var nästan allting upplagt
för en fullträff. En strålande rolig fars,
rappt skriven utan några longörer där
en mindre driven skådespelare kommer
till korta. De tidigare 10 programmen
hade tydligen tränat både skådespelarna
och samspelet, så att man faktiskt inte
hade någon känsla av att det var ama
törer på scenen. Eller också har regissö
ren en enastående förmåga att trimma
en trupp på kort tid.

Det hör nästan till god sed att någon
av de spelande särskilt berömmes och

det är frestande att då plocka fram
fabrikör Edmond Ohlson, sekr. Antoine
Andersson och Tante Pauline Lindahl,
eftersom de hade de största och tack
sammaste rollerna och spelade deJ? strå
lande bra. Men då får man inte glöm
ma att det är lika svårt som otacksamt
att spela en så "våpig" fru som Hen
riette. Den obligatorlska blomsterkvas
ten får nog delas upp bland alla age
rande som tack för en verkligt trevlig
kväll. Och då får de ändå dela med
sig till scenmakare Bergström, som med
de små möjligheterna skapat ett par ut
märkta scenbilder.

Sedan tre röda rosor till Bengt Blom
gren, som tydligen inte bara ser trevlig
ut (av programmet att döma) utan även
kan sin sak och blåst in sin anda i trup
pen.

När vi nu har en så utmärkt teater
trupp i samhället så låt oss önska: En
trevlig, intim och ombonad lokal. Den
kommer förstås då medborgarhuset byg
ges. Levande musik i stället för det
ganska bedrövliga mekaniska gnället vi
fick höra. Vi ha ju en god orkester i
samhället. Och sedan många trevliga
teaterkvällar i stil med den upplevda.

-n.
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CD

Födda:
1951:

8 nav. Hans Kjell Olof s. t. Sven Algot
Leonard Svensson och h.h, Tyra Paulina
Albertina f. Sjögren, Hästhagsväg. 10 b.

11 nav. Lars-Erik s. t. Bror Edvin
Sandqvist och h.h. Sonja Inga Viktoria
f. Karlsson, Grindstugärde B 13.

23 nav. Bengt Robert och Karin Bir
gitta barn till Bengt Karl Axel Säll och
h.h. Anna Karin Valborg' f. Haglind,
Bergsg. 3 b.

1 dec. Leif Arne s. t. Rolf öqvist och
h.h. Frida Harriet Marianne f. Berg
lund, Hästhagsv. 1.

5 dec. Irene d. t. Valter Remmel och
h.h, Helvi Mirjam f. Hannula, Hästhags-
v. 4.

15 dec. Inger Maria · d. t. Karl Folke
Fritiof Lindblom och h.h, Ingrid Maria
f. Jansson, Gamla 8vartens v. 9.

28 dec. Eva 'Birgitta d. t. Curt Einar
Olsson och h.h. Britt Lillemor f. Johans
son; Skeviksg. 8.

21 dec. En dotter t. Sven Erik Gugtaf
Teglund och h.h. Ulla Greta Bir,gitta
f. Gretzen, Hästhagsv. 3.

Skridskoåkning Våra Julpristävlingar

1952:

6 jan. Lars Gösta s. t. Gustaf Hildor
Joakim Johansson och h.h. Rut Gunhild
f. Wallin, Mörtnäs 1: 7.

·9 jan. John Harrys. t. John Emanuel
Karlsson och h.h. Rut Adele f. Sjöström,
Skeviksg. 1.

17 jan. Bror Gunnar Anders s. t. Bror
Nils Häll och h.h. Ulla Margareta f. An
dersson, Mörtnäs, 1: 157.

25 jan. Kjell Göran s. t ..Erik Emanuel
Persson och h.h. Björg f. Hansen, Bergs
g. 1 a.

28 jan. Mats s. it. Nils Åke Herman
Lundqvist och h.h. Margit f. Paulsrud,
Sadelv. 1.

31 jan. En dotter t. Pietro Guiseppe
Sartori och h.h. Amalia f. Pallaro, Ma
riaplan 7.

7 febr. En son t. Giovanni Terzi. och
h.h. Giacomina f. Sartni, Hästhagsv.
8 a.

Se här några vinkar, som vid skrid
skoåkning kunna bllfva nyttiga.

Akten er under åkningen för "falsk
andhemtning". Den, som inandas luften
med munnen i stället för med näsan,
kan vid bitande köld ådraga sig icke
'blott hosta, utan till och med ett far
ligt lunglidande. Akten er vidare att
midt under det ifrigaste ålkandet taga
er hvila. I ären då upphettade och kun.
nen genom det plötsliga stillaståendet
allvarsamt förkyla er. Om I kännen,
att I genom åkningen bHf,vit mycket
varma, så sakten edert lopp, till I efter
hand åter blifrvit svala.

Skridskor fövfärd~grus i de mest olika
former. Det hittills brukligaste slaget
av vanligt trä har vid häländan ett upp
stående starkt jernsti!f,t, som intränger i
klacken. Omkring denna går en tätt
tillslutande läderrand med en rem att
spänna kring foten vid fotknölen. Främ-

V i g d a:
24 nov. Aldo Gavazzeni, Hästhagsv. 6

a och Selma Viola Johansson, Aspvik
1: 5.

24 nav. Axel Vilhelm öhlund, G:la
Kont. och Sonja Maria Bergman Eke
dal ö:a 1: 2.
8 dec. Erik Emanuel Persson, Mariag.

13 och Björg Hansen, Åkerlyckan.
23 dec. Hans Ingemar Göransson,

Grumla väg. 8 och Gerd Kristina Wahl
gren, Tjärnstigen 4.

26 dec. Rune Alfrid Nordin, Sthlm och
Ellen ,Marianne Persson, Hästhagsv. 5.

31 dec. Bengt Olov Wetterberg, Far
sta och Anna Greta Andersson, Grind
stugärde A 5.

Döda:
22 nav. Klara Sofia Gustavsson f. Löv

gren h. t. Karl Johan Gustavsson, Vil
lag. 2. 87 år.

19 dec, Anders Vilhelm Bergstedt, Å
förs. 54 år.

21 dec. Johan Petter Johansson, Far
sta. 66 år.

Ja så skulle en rätt lösning se ut. Det
var kanske svårt men många har ändå
klarat den. En del fastnade på 11 lod
rätt - italian -, vilket enligt ordbo
ken är beteckning på det horinsontala,
oftast med fönster försedda mellanledet
mellan ett säteritaks två fall. Enkelt
och lättfattligt. Det är inte så gott ska
ni veta att knåpa ihop korsord av eget
fabrikat. Vinnare blev Gustav Gustavs
son, Stenkullen, som får en tia av kas
sören.
Fototävlingen hade också sin stöte

sten, "åskledaren" på en baskermössa,
men det klarades också av rätt stort
antal läsare. Föremålen voro alltså:
Knapp (felsydd, anmärkte en av de täv
lande), blixtlås, skoband, uppdragsby
geln på ett ur, cigaretter (Robin Hood
påstods det) och topptafsen på en bas
ker. Tian går till Ernst Lindahl, To
baksspinnaregatan 4, Stockholm och
Femman till Margareta Dahlström,
Klubben, Gustavsberg.

Tack ska ni ha och välkomna igen!
Red.

re delen af foten insnöres i två på sidor
na sittande Iädenklaff'a.r, som äfven kun
na fodras med skinn.

När man med välbeväpnade fötter be
trädt isspegeln, försöker man först att
åka framåt. Med något framåtlutad
kropp, lindrigt böjda knän ocih stadiga
fotleder söker man vinna fast fot på
banan. Men dervid får man icke föra
fötterna utåt, utan i jemlöpande rikt
ning bredvid hvarandra på ett afstånd
af icke mer än tio centimeter.

Blomstrande kinder .klara ögon, frisk
matlust och gladt lynne gi:fva riklig er
sättning för hvarje ansträngning.

(Ur Ungdomens bok 1879)
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Litet prat om

M.ånga ortsbor erinra sig nog de svå
ra tiderna frän 1918. Krigsåren efter
1914 hade ödelagt människornas väl
stånd. Deras hälsa och motståndskraft
mot sjukdomar var bruten och varje
lands invånare stodo blottade inför här
jande epidemier, som spred sig med till
tagande samfärdsmedel från de olyckli
ga, krigshärjade länderna i Europa.

Även i Gustavsberg var det allmänna
näringstillständet betydligt nedsatt. Bl.
a. berättas det från första halvåret 1918
hur den s. k. ödemsjukan hade slagit rot
inom befolkningen. Denna sjuka var en
följd av undernäring, varav särskilt in
dustriarbetarna vid Gustavsbergs fabri
ker voro lidande. Vid årets början sak
nades potatis i de flesta hemmen och
fick ersättas av kålrötter. Den vanliga
födan blev sill och kålrötter tre gånger
dagligen jämte det bröd, som ransone
ringen medgav. Det var en sorglig syn,
berättar doktor Ldndhe, att se dessa ble
ka, avmagrade arbetare med ansvällda
ansikten och extremiteter och deras i
hög grad nedsatta kroppskrafter, i syn
nerhet som det var nästan omöjligt att
skaffa dem den erforderliga hjälpen av
ökad näringstillförsel.

Mitt uppe i detta elände kom så span-

Nytt mål .
I sikte

har varit IOGT:s paroll under 1951, det
är då 100-årsgränsen passerats. Gus
tavsbergslogen har under sitt tionde är
nätt en bit på väg mot målet särskilt
ifråga om medlemsvärvningen. ökningen
är 14 medlemmar trots att flera med
lemmar flyttat till andra orter. Gläd
jande nog är det ungdomen som söker
sin nya livsstil bland glada godtemplare.
Detta framgår av verksamhetsberättel
sen som delgavs årsmötet i januari.

Möten har hållits varannan måndag
i Grindstugan och av de 25 mötena
nämns särskilt påskfesten och då Lisa
Franzen talade om sin amerikaresa.
Bland utflykter under året nämns be
söket på .Skansen den 3 juni, då Sveriges
godtemplare firade sekelminnet av God
templarordens bildande, samt en resa
till ·Eskilstuna i augusti. Lotter i God
templarlotteriet har försålts, affischpro
paganda har bedrivits och 3 medlemmar
har erhållit diplom för 25-årigt med
lemskap.

B-l.

ska sjukan med sitt första fall den 21/7
1918 införd från Gö!a garde till Gus
tavsberg. Allt som allt blev det inom di
striktet 945 fall varav 14 dödsfall. En
stor influensaepidemi hade även rasat i
Gustavsberg 1889-90. Mellantiden var
således omkr. 30 är. Det sägs att epi
demier av sådant slag återkommer med
30 ä. 40 års intervall. Vi skulle således
vara i farozonen. Tiderna ha dock såav
sevärt förändrats att faran ej kan vara
så stor. Vi känna nu till influensavirus
och ha rätt pålitliga medel att vaccine
ra. Vi ha en god motståndskraft och
oändligt mycket bättre resurser att bota
även• svåra komplikationer till sjukdo
men. Förr hade man ej annat än aspi
rin och konjak och deras nytta var ej
stor.

I varje fall kan det vara av värde
att rekapitulera en del förhållanden då
det gäller influensa.

Själva diagnosen är ej så lätt att sä
kerställa. Först en tid efter det influen
sa har börjat utbreda sig inom ett di
strikt kan man sätta diagnosen på den
virusart som är sjukdomsalstraren. Den
na diagnos sker numera på serologisk
väg. Tar man blodprov på 10-20 da
gen efter insjuknandet kan man få fram
en s. k. antikroppsreaktion mot influen
sa A eller B. Troligt är att det dock
finnas flera stammar.

Genuin influensa ger ofta en lätt igen
kännbar sjukdomsblld med akut insjuk
nande, frysning, hög feber, allmän sjuk
domskänsla, värk i hela kroppen samt
ibland illamående och diarre. iMen att
därmed säga att det just är influensa
det rör sig om i det enskilda fallet är
svårt. Okomplicerad förlöper sjukdomen
kortvartgt så att man äter är på be
nen efter en vecka. Om febern kvarstår
över 3--4 dagar räknar man med att
en sekundär infektion tillstött och då
är tiden inne att sätta in behandling.

Under förkylningssäsongen har man
att alltid räkna med ett eller annat in
fluensafall. Vad som gör att större epi
demier bryter ut vet man ej så säkert.
Det finns dock alltid ett hot och var och
en har här sin uppgift att vara aktsam
både om sig själv och för andra.

Givetvis spelar den allmänna hygienen
en viss roll ehuru litet då det gäller
den rent primära influensan. Större är
denna roll då det gäller att hejda se
kundärinfektionerna. Den influensasjuke
är nämligen mycket känslig för dessa.
Man undviker att resa bort och att
blanda sig i folksamlingar. Man iakttar
en noggrann handhygien. Känner man
sig sjuk håller man sig hemma och så
mycket som möjligt för sig själv, undvi
ker att hosta och nysa och iakttar stor

försiktighet därmed. Man söker vidare
hålla sin kondition så god som möjligt
och undviker uttröttande arbete,

Man kan låta skyddsympa sig. En
dyl. ympning ger ett relativt kortvarigt
skydd 2-12 mån. Ympningen skall dock
helst ske _med ympämne frän den på
gående epidemien. Det tar sin tid att fä
fram dyl. ympämne. Man räknar med
3 mån. Ympämne från A- och B-virus
finnas dock tillgängliga men hjälpa ej
om den pågående epidemien är av an
nan stam.
. De nu tillgängliga antibiotica hjälpa
ej mot den primära influensan och spe
la ej heller någon roll som förebyggan
de medel.

Vad behandlingen angår skall denna
ske i hemmet. Under de första dagarna
användes ej mycken medicin annat än
mot värk (salicylpreparat) och mot
hostan (t. ex. codein.) Sjukhusvård kan
endast. få tillgripas i alldeles särskilda
fall. Har man flera fall i hemmet, är det
av vikt att söka dela upp primärfall och
fall med sekundär infektion för att skyd
da primärfallen från att bli smittade av
sekundärförkylningar. Många och allt
för många anse sig friska och arbets
föra efter 3-4 dagar. De springa upp
i arbete och skryta av sin enastående fy
sik. Detta är dock ett misstag. Konva
lescensen bör ägnas den största omsorg
med en ä två veckors vila. Återigen
må framhållas att den nyss tillfrisknade
från en primär influensa mycket lätt an
gripes av sekundärinfektion. Det är den
na som utgör influensans största fara.
Det är dock här, som man nu dock har
de modärna hjälpmedlen (antibiotica)
och dessa garantera oss i viss mån mot
att influensaepidemierna skall lämna
svåra ärr efter sig.

Ja så var det ett ord till mödrarna.
Kära, goa rara mödrar! När ni sköter
era barn, som ligga där i influensa eller
även andra host- och snuvsjukdomar,
sköt dem så att säga på armlängds av
stånd och ställ er något bakom dem.
Luta er aldrig över -barnet och för ej
ert ansikte av pur ömhet och kärlek
mot barnets ansikte, Ni måste förstå
att detta är det allra bästa sätt på vilket
man sprider smitta.

Till slut skulle man kunna säga att
även en ilsken influensaepidemi bör kun
na 'blåsa över ett samhälle på 3--4 vec
kor om invånarna förstodo att iakttaga
sängläge några dagar då de bleve sjuka
och att senare hålla en strikt rekonva
lescens om en ä. två veckor. Under den
tid skall man så att säga dra sig inom
sitt skal. Ja så skött frän den enskildes
sida bör en influensaepidemi ej kunna
ställa till större skada.

John Bellander.
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Det var en vacker söndag i maj 1934.
Värt fotbollslag hade en viktig serie
match mot Segeltorp på vår hemmaplan.
Vi hade ej tidigare förlorat någon se
riematch, och vi ämnade ej heller i
denna match frångå våra segerrika va
nor. Det började också lovande. Vi tog
ledningen. I första halvlek 2-0 efter
mycket bra spel! I andra halvlek vände
sig bladet. Nu var det Segel-torp, som
fann melodin. Det blev i en hast 2-2
och så småningom även 4-2. Minutvi
saren på domarens klocka började när
ma sig de 90. Gustavsbergspojkarna
slet förtvivlat, men ingenting lyckades.
Nu är visa råd dyra, men så föds en ly
sande ide. Vi ägde ju en grabb, som
ensam var målsugen för en hel försvars
kedja. Han lystrade till namnet "Knop
pen". Han spelade nu back. Det var ba
ra 4 minuter kvar. Nu måste laget änd
ras, och så kom det: "Knoppen, du får
gå upp som center för annars blir det
inga mål". Han var inte svårbedd, han
stormade genast ut på centerplatsen
med följande resultat. G-berg får an
fall på vänstersidan. Knoppen får bol
len och skjuter, men målvakten klarar.
Bollen kommer ut till "Knoppen", nytt
anfall som avslutas med genombrott och
kanonskott av Knoppen: 4-3, "Knop
pen" springer efter bollen in målet, tar
den och springer ut på planens mitt. 2
minuter kvar. Nytt anfall för Gustavs
berg. "Knoppen" som har bollen fälles
ojuste. Det Nir frispark, 25 m. från mål.
Hela Gustavsbergslaget rusar ner. Fri
sparken ,går, och det blir hotande farligt
vid målet. Så gott som alla planens spe
lare befinner sig inom S-torps straff
område, målvakten räddar ett skott.
Nytt skott blir det' av "Flosse", men
bollen tager ribban och studsar ut. Då
kommer "Knoppen" bland ett myller
av spelare, tränger s~· fram, får bollen
på ,bröstet, vräker si själv, boll och 4
motståndare in i nätet. oe--4. Omedelbart
efteråt går slutsignalen. Då var det ro
ligt att vara gustavsbergare,

Ar 1936 hade vår förening anmält
Tägtström till D. M. i brottning. i lätt
tungvikt. Tävlingen igår inför fullsatt
hus i Polishusets Gymnastiksal på
Kungsholmen. Tägtström får i sin första
match 195 cm.smannen Thell, Nynäs
hamn. !Efter 7 minuter får långa Thell
göra en makalös luftfärd med ryggläge
som slutställning. I andra matchen fick
Tägtström favoriten brandkårens Karl
strand rnot sig. Denne Karlstrand, som
då varit placerad på S. M., var bland
de grövsta, man kunde få se på en mat
ta. Men Tägtström var inte iedsen av
sig, han slog såväl kryss som livtag
men kom själv i underläge, .där han fick

Då var det roligt
att vara

gustavsbergarel

utstå många svåra persar. Matchen
skulle gå i 15 min., 2 min. kvar. Tägt
ström ligger i en hopplös situation, en
och trekvarts skuldra i mattan. Doma
ren tittar på klockan, drygt 14 minuter
är avverkade. Han är förvissad oll!-, att
vilket ögonblick som helst kunna kon
statera, att Tägtström är besegrad. Men
för Tägtström lyckas det omöjliga. In
nan någon har hunnit fatta det och all
ra minst "Aarlstrand, har rollerna blivit
ombytta. Tägtström har i sin hopplösa

"situation sugit och fätt Karlstrand i
brygga. Tägtström pressar nu för allt
vad han är värd. Men Ka.rIstrand glider
ut från mattan. Nej, det fattas 2 cm.
Då formligen bärs han in på mattan.
Hur de närmaste sekunder avlöpte, såg
jag inte, enär framför mig. satt de 2
andra gustavsbergarna bland publiken,
John Dahlqvist och Georg Gustavsson.
De gav Tägtström all den hjälp de kun
de genom att i korus skrika: "1Släpp in
te". Men när domaren efter att matchen
varit i 14 minuter och 56 sek. blåste i
sin pipa, så var det med anledning av,
att Karlstrands båda skuldror låg i mat
tan och Tägtströms nästa uppgift var att
resa sig och söka stå på de av trötthet
skälvande benen samt buga sig som tack
för de applådåskor, som slog honom till
mötes. Därpå blev han vederbörligen
omklappad av 3 killar, som tyckte att
det var roligt att vara gustavsbergare.

Alla som kommer att läsa dessa ra
der, vet väl, vad som menas med Salt
sjöbadstävlingarna. Det är från en så
dan tävling denna historia kommer. Det
är klart för start på 5.000 m. Det är
en tävling, som alla väntat på. Järla
borna är bergsäkra på, att segern skall
gå till parhästarna Hellberg och Lun
din. Vi gustavsbergare hoppas så smått
på vår Brollan Söderling, vilken varje
år satt som sitt mål att besegra dessa,
men som aldrig lyckats därmed. Så går
starten, med Järla i täten. Så avver
kas 4--5 varv under hård fart. Ibland
leder Hellberg, ibland Lundin. Så av
löser Sederholm. Ingen annan än Söder
ling kan hänga med Järlakopplet. Men
efter 7 varv måste även han släppa. Sö
derling verkar trött och löper trött utan
humör. Han släpper mer och mer och
är nu 200 m. efter. Nu har loppet för-

lorat sin tjusning för oss gustavsberga
re. Men se då händer det någonting.
Någon järlabo råkade reta våran "Brol
ian" genom följande ord: "Sno Dej lite
Söderling, så Du inte blir varvad av
parhästarna". Då släppte tröttheten.
"Brollan" 'började en lustiger dans, ste
gen 'blevo både snabbare och längre. Han
riktigt studsade fram, avståndet krymp
te mer och mer och se nu är han hack i
häl. Men han nöjer sin inte därmed.
Han löper om dem. Det finns ingen möj
lighet för dem att hänga med i denna
väldiga fart. Ensam jagar "Brolian" vi
dare mot seger och nytt klubbrekord.
Nå, hur reagerade då den till ett par
hundra personer uppgående gustavsber
garna. Jo, man gjorde allt för att hjälpa
sin favorit till seger, man skrek ut sin
förtjusning och man sprang runt på
gräsplanen varv efter varv. Gamla
porslinare glömde, att lungorna _var in
kapslade i flinta. Sånt fick man tänka
på efteråt. Det var inte var dag en
gustavsbergare slår Järlas stronga lö
pargarde på 5.000 m. Och vilket resultat
15,47,8! När så hela flottiljen av full
packade motorbåtar i den vackra augus
tikvällen vände åter över Baggensfjär
den, och motorputtret lät som segerfan
farer, då tyckte alla som efter den kom
binerade familje- och sporfesten var på
hemväg, att det var roligt att vara gus
tavsbergare.

Den 12 mars 1944. Vi befinner oss
ute i det snörika Tumba. På linje står
Stockholms skidelit startklara för sta
fett 3 X 1 mil. Favorttlagen Hellas,
Hammarby, Fredrikshov, Polisen, iSkuru
m. fl. kända skidklubbar är med. Även
vår förening var representerad. Ja, vi
kan med glädje konstatera, att vår
startman Arvid Olsen faktiskt tar led
ningen vid starten. Men det var väl ba
ra en tillfällighet, trodde vi. •Efter 3·7
min. bevisade Olsen motsatsen. Han ha
de gnott för glatta livet för sitt lag och
sin klubb och kunde trött, mycket trött
men glad skicka i väg Greger med ett
litet försprång före Hellas och de andra
storklubbarna. Greger kunde inte hålla
placeringen, men han släppte inte mer
än att gamla kämpen Lindstedt med
uppbjudandet av all sin förmåga och
viljestyrka med kraftiga stavtag kunde
glida in i målet, dit då bara ett lag,
Hellas, hade hunnit före. De övriga la
gen fick en liten kalldusch. Tänka sig
alldeles otippade Gustavsberg placerade
sig som 2:a. Då tyckte säkert "John
Pelle" och de övriga, som var :med vårt
gäng, att det var roligt att vara gus
tavsbergare.

Einar Olsson.
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Bandy Skid-RM
Gustavsbergs bandylag, som spelar i

Div. II, har sedan mitten av augusti
tränat bandy under "Lotta" Lindbloms
ledning varje tisdag, torsdag och sön
dag på Ekvallen och byggt upp kondi
tionen i trakterna kring bastun vid ös
bysjön.

Den 1 december blev det is norrut
och man reste till Söderhamn och mötte
Stugsund på prima is. Grabbarna var
av naturliga skäl spelsugna och vann
med 9---0. Laget hade följande samman
sättning: :Sjödahl; Söderberg, Viberg;
Johansson, Lindblom, Flodmark; Fall,
Karlström, Lindblom j:r, Jansson och
Hedberg. Reserver av god klass är Lind
blad, Klitze och Ladelius, som också
prövades vid nämnda ti,llfälle. Senare
tillkom också Sture Nyberg.

Lördagen den 8 dec, hade vi prima is
på ösbysjön, vid bastun mätte den 15
cm. tjock, och stockholmslaget Olympia
gästspelade här och fick åka hem med
8-0 i kappsäcken.

Lördagen den 15 dec. kom Hammarby
hit och i en hård och rivande match be
tvingades Gustavsberg med 2-1. Den
sfdckliga Hammarbykedjan kom inte så
långt mot det starka och "säckspelan
de" gustavsbergsförsvaret.

På söndagen kom Vestermalm hit men
det blev ingen match för "Bergurna"
som vann med 10-1.

På Annandag Jul spelades en triang
elturnering mellan A.I.K., Hammarby
och Gustavsberg. Matcherna gick i 2X20
minutersperioder och fö! möttes Ham
marby och Gustavsberg ch Hammarby
segrade med 2-0. 15-ä: ge Leif Fred
blad medverkade för första gången och
visade lovande takter.

Så möttes Hammar.by och A.I.K. och
Hammarby vann med 3-1.

Slutligen möttes A.I.K. och Gustavs
berg och Sture Nyberg gick center med
"Leffe" och Jansson p~ var sin sida,
yttrar voro Fall och Lindblad. Det blev
en överraskande seger för Gustavsberg
med 5-2.

Målskyttar i vänskapsmatcherna äro:
Jansson 11, Lill-Lotta 7, Fall 4, Karl
ström och Hedberg 3, Nyberg 2, F'red
blad och Lindblad 1 vardera. Samman
lagt målresultat 33-7, vilket visar la
gets slagkraft vid denna tidpunkt.

Den 6 januari 1952 började serien och
Gustavsberg mötte Swithiod på öster
malms I. P. Isen var dålig men trots
allt hölls seplet på en hög nivå och Gus
tavsberg vann med 5-0 och många för
hoppningar tändes i supporterhjärtan
om en god säsong, men det skulle snart

Lagsegrare.

Vid Jubileums RM i Mora den 17 jan.
återtog gustavsbergarna titeln Lagseg
rare i seniorklassen på skidor. Vid sju
tidigare RM ha de för alltid lagt beslag
på två ståtliga vandringspris och gjorde
nu sin första inteckning i det tredje. De
värsta konkurrenterna, Konsum, Stock
holm och Mora-hegemonin slogs med
sju minuter av trion Olsen, Berglund och
Olovsson. Banorna voro perfekta och
varje deltagare bland de 180 skidåkarna
erhöll pris. Vår Folke· Andersson fick
frakta hem en golvlampa för sin 2:a
placering i yngre oldboyklassen. Nästa
RM bltr i Umeå och då bör vi sikta på
en 2:a inteckning i seniorklassen och del-

Söndagen den 13 jan. mötte man Rå
sunda på Stadshagens l. P. och det blev
ingen dans på rosor precis, trots att la
get "förstärkts" med Sture Nyberg.
Karlström ordnade emellertid upp det
hela genom 2 snygga mål i andra halv
tid och Gustavsberg vann med 3-2.

Gustavsberg fick så sin första hem
mamatch i serien och det var Kungs
holmspojkarna, som fick känna påEkval
lens fina isparkett och det gjorde de
med den äran. Efter en bra match
blev de emellertid besegrade med 3-0,
sedan Sture Nyberg gjort 2 granna mål
och Fall snitsat in ett på tennis.

Lördagen den 26 jan. hade Gustavs
berg hemmamatch igen mot Gröndal
och det blev en hård och spännande till
ställning, där Oröndal började oroväc
kande farligt, men det jämnade så små
ning om ut sig till 2-2. Gustavsberg
gjorde ett mål till, men det bortdömdes
av de fungerande domarna och en vär
defull poäng gick förlorad.

tagande i junior- och ungdomsklasserna.
och man förstod, att den som vinner
denna match även hade chans att vinna
serien. Det var ganska jämnt under
största delen av matchen, men i slutske
det lurade man ut gustavsbergsförsva
ret för långt och gick igenom och vann
med 4-2. Man hade nog räknat med
möjligheten till seger, men den gick upp
i .rök.

Så blev det att resa till Sundbyberg
den 3 februari och möta därvarande
hemmalag, som också var serieledare.
Gustavsberg lämnade sina "stjärnor"
Nyberg och Karlström hemma, och ställ
de upp med Leif Fredblad som center.

Vid ställningen 2-2 hade Gustavs
berg de bästa chanserna till ett avgö
rande, men i allra sista minuten fick
"Sumpan" ett turrnäl och vann med
3-2.

Den 10 febr. gick den sista matchen
i serien och Gustavsberg mötte Stock
holmskamraterna på Östermalms. I. P.
Efter en spännande och jämn kamp vann
StockholmskMnraterna med 4-2. Leif
Fredblad gjorde Gust,avsbergs ,bägge
mål.

Ställningen efter den sista omgången
är följande:

DIV. II öSTSVENSKAN
Gröndal-Djurgärden
IFK-Gustavsberg
:Sundbyberg-Råsunda
Swithiod-KP

0-9
4-2
7-0
4--1

Sundbyb. 7 7 0 0 42-11 14
Djurgård. 7 6 0 1 33-13 12
IFK 7 4 0 3 22-21 8
Gustavsb. 7 3 1 3 19-15 7
Swithiod 7 2 1 4 13-25 5
Gröndal 7 2 1 4 11-27 5
KP 7 2 0 5 9-24 4
Råsunda 7 0 1 6 14-27 1

Målskyttar under serien ha varit:
Karlström och Nyberg 4, Lindblom j:r
och Fredblad 3, Jansson och ,Fall 2 samt
Hedberg 1 mål vardera. Summa: 19
gjorda mål och 15 insläppta. Poäng: 7.
Av dessa siffror framgår att motstån

det har varit hårt och att Gustavsberg
med god märginal lyckades hålla sig
kvar i Div. II östsvenskan.

Det synes också, som om laget var
i sin bästa form omkring årsskiftet, och
att effektiviteten framför mål av olika

• skäl avtagit, likaså har nog försvaret
på sista tiden verkat litet "ihåligt". Men
man får inte begära för mycket av
grabbarna, alla kan ju inte vinna, och
det går väl flera täg, som man brukar
säja. Nu återstår Korpen och Distrikts
mästerskapen, men det får vi återkom-

visa sig, att motståndet var för stort På söndagen kom Djurgården till Ek- ma till en annan gäng.
för "våra grabbar". vallen. Det var finalstämning i luften Axman.
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TVAGNING I RINNANDE VATTEN

Enhålsblandaren
nr 5501 kan erhål
las med strålsamla
re eller stril, med el
ler utan avstängning.

Men ... då bör vattnet vara blandat till en behaglig temperatur. Vår en
hålsblandare nr 5501, som här visas monterad på vårt tvättställ nr 505,
inbjuder till tvagning under säkra hygieniska förhållanden. Med denna
kombination erhålles dessutom en osedvanligt stor friyta på tvättstället,

där man kan ställa ifrån sig sina toalettförnödenheter utan risk
för olyckor.

- en industri i folkhälsans tjänst
Stockholm Göteborg· Malmö Sundsvall
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God fortsättning I
I nådens år 1827 anlades den

första fabriken för tillverkning av
porslin i Gustavsberg. Det var två
stockholmare, grosshandlaren J.
öhman och kommerserådet J. 0.
Wennberg, som tog det djärvaste
get. Nyårsnatten 1828 skedde den
första bränningen i de nya ugnar
na. Den blev misslyckad och där
med började kampen för att vinna
framgång för Gustavsberg.

Det var på en plats med seklers
tradition, som man lade den nya
grunden för framtiden. Tegel hade
formats och bränts vid Farstavi
ken sedan 1600-talet och som före
gångare till den nya industrin
fanns ett nyuppfört tegelbruk,
kvarnar, bränneri och en liten fa
brik för tillverkning av vita vax
ljus. Markerna hade dessförinnan
brukats och bebyggts av ihärdiga
fiskare och jordbrukare ända se
dan bronsåldern.

En mödosam tid stundade för
nydanarna och det behövdes kraft
tag för att föra industrien vidare.
I början av 1840-talet kom så Sa
muel Godenius till ledningen. Han
införde nya metoder i tillverkning
en och importerade instruktörer,
mönster och råvaror från England.
Det blev en framgång och August
Blanche kunde vid denna tid -
för 100 år sedan - beteckna Gus
tavsberg som en förebild för indu
striell verksamhet.

Nödåret 1869 övertog Wilhelm
Odelberg styret för Gustavsberg.
Även han fick kämpa hårt för att
hålla företaget vid liv. Men han
lyckades och hans energi förde rö
relsen genom krisen in i en period
av lugn och trygg utveckling. Gus
tavsberg växte till ett miljonföre
tag.

Livet bland Gustavsbergs be
folkning var dock strävsamt och
torftigt, trots en känsla av trygg
het i den omvårdnad som bruks
patron gav sina undersåtar. Men
den nya tiden ställde nya krav i
gemenskapen. Fackföreningen bil
dades på Gustavsberg den 7 juli
1919. Den patriarkaliska friden
hade därmed upphört.

Snart svepte nya svårigheter in

över fabrik och samhälle. Wilhelm
Odelbergs söner, Axel och Victor,
fick som efterträdare känna av en
allt ojämnare kamp mot utländsk
konkurrens och en långvarig kris
följde. Gustavsberg klarade sig
igenom, men till priset av en efter
satt teknisk och social rationalise
ring.

Den 4 juni 1937 såldes Gustavs
berg till Kooperativa Förbundet.
Den nya ledningen insåg att bo
stadssanering och fabriksmoderni
sering krävdes för att bibehålla
Gustavsberg. En fabrik för till
verkning av sanitetsporslin var
färdig 1939, under de följande
krigsåren ombyggdes verkstäder
na för hushållsporslin och konst
gods och efter freden beredde
grävskoporna plats för badkarsfa
briken. Efter hand har produk
tionsvolymen vidgats till att även
omfatta plastdetaljer, pannor och
värme- och sanitetsprodukter för
byggnadsindustrin. Samtidigt har
hela bostadsbeståndet rustats och
etappvis har enfamiljshus, radhus,
lamellhus, punkthus, nya skolor
och egna hem skjutit upp i skär
gårdsnaturen vid Farstaviken.

I dag kan vi gustavsbergare se
tillbaka på en femtonårsperiod av
genomgripande nydaning, en kom
munal stabilisering och medverkan
under en femtioårsperiod, en in
dustriell expansion under 125 år.

Varje period från begynnelsen
synes vara fylld av verksamhet.
Inför de stora påfrestningarna har
nytt mod hämtats och nya utsik
ter ha öppnat sig mot framtiden.
Man har handlat och därmed ock
så fått kraft därtill.

Kanske att. vi stå inför nya mot
gångar och hämningar. Tidens oro
pekar stundom därpå. Gustavs
bergs 125-åriga historia visar dock
att självförtroende och handlings
kraft alltid brytit fördämningarna.
År från år, decennium efter decen
nium har verksamheten växt till i
styrka och marschen har gått
framåt.

Tidningen Gustavsbergaren, som
också den fullgjort ett decennium,
vill vara den förste att önska Gus
tavsbergs Fabriker och samhälle
en god fortsättning.

Gösta Dahlberg.
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Att tjäna varandra
Under de senaste två mansåldrarna

har de materiella levnadsvillkoren
för oss svenskar förbättrats i en takt
som aldrig tillförne. Vår levnads
standard anses nu ha nått en nivå,
som ligger högre än i andra europe
iska länder och kommer närmast ef
ter levnadsstandarden i USA.

Forskar vi efter anledningen, står
det snart klart för oss, att den nära
150-åriga fredsperiod, vi haft för
månen utnjuta, kommer som den
första. Under hela denna fredsperiod
har vi kunnat bygga upp värden, som
inte störtats i grus och förintats utan
blivit bestående. Betydelsen härav
är uppenbar för den, som sett kri
gets förödelse inom andra europeiska
stater. Jag kommer nu från Tysk
land och har där sett, hur tidigare
byggnader ligger i sten- och grushö
gar. Med förintelsen av dessa bygg
nader har följt människor och vad
dessa under årtionden åstadkommit
för hemmens behov samt maskiner
och redskap för produktiva ändamål
inom fabrikskomplex. Kölnerdomen,
ett av Europas mäktigaste byggnads
verk, står så gott som ensam, omgi
ven av tusentals ruiner, skelett av
hem och arbetsplatser. Samma egen
domliga förhållande råder i London.
Där finner vi S :t Paulskatedralen,
som näst efter domen i Milano är
Europas största kyrka och som räk
nas till ett av b\i;gnadskonstens för
nämsta verk, ä~~ den omgiven av
död och förintelse.

Man måste på nära håll ha sett re
sultatet av kriget för att rätt kunna
fatta den välsignelse och ekonomiska
fördel vi svenskar har haft av att
få leva i fred.

Näst efter freden har våra skogar
skapat förutsättning för den stegrade
levnadsstandarden. Vår import av
kaffe, te, fettvaror, frukt, kryddor,
textilier m.m. betalar vi med produk
ter från den svenska skogen.

De stora högvärdiga järnmalmsfyn
digheterna är även de av stor betydel
se för höjdläget på levnadsstandarden
i vårt land.

Ett lyckligt öde och en givmild na
tur är alltså den grund, på vilken vi
haft att bygga.

Ingen svensk har såsom biskop
Agardh i Karlstad mig veterligen ti
digt insett skogens betydelse. Han
klandrar i ett arbete för omkring 100
år sedan de svenska regeringar, som
skänkte bort. de väldiga norrländska
skogar, som alltsedan Gustav Vasas
tid räknades som statsegendom. Se
nare har vi angripit de stora skogs
bolagen för att dessa skövlade sko
garna och i många fall gjorde de de
självägande bönderna till löntagande
skogsarbetare. Med virkeslasterna
från sågverken, som uppstod under
senare delen av förra århundradet,
betalade vi importen av maskiner och
järnvägsmateriel. Alltså medel till
den industriella utveckling, som sena
re fått en med skogen och malmen
likvärdig betydelse för det svenska
folkets materiella välfärd.

Till det ekonomiska framåtskridan
det har vår förmåga att utnyttja re
surserna varit utslagsgivande. Sko
gen förvandlas till papper och till
massa för textilfibrer och till och med
till garn. Vi har här i Värmland
Svenska Rayonfabriken i Älvenäs. La
germanska tändsticksmaskinen till
kom på 1860-talet. Separatorn några
årtionden senare och kullagerindu
strin vid sekelskiftet . Detta några
exempel på industriell nydaning i lan
det.

Det är onekligen de skapande kraf
ter, vilka utnyttjat resurserna, vi har
att tacka för de ekonomiska vinster
na. Det är uppfinnare, som visat oss,
hur förutsättningarna bäst borde ut
nyttjas. Det är exploatörer, som för
verkligat uppfinnarnas förslag. Det
erforderliga kapitalet erhöll exploa
törerna direkt eller indirekt, först för
virkesexport och senare för avyttring
av andra produkter.

Det är givet, att under den första
uppbyggnadsperioden måste folket
lida umbäranden för att svälta ihop
till de första maskinerna. Konsumtio
nen har måst hållas nere till fromma
för nyinvesteringar. Företagsägarna
har haft kraft att uppehålla en sådan
ordning. Levnadsstandarden har dock
stigit i takt med den stegrade pro
duktionen. Och den del av arbets-

resultatet, som erfordrats till in
vesteringar, har fortlöpande i förhål
lande till produktionens omfattning
minskats, vilket möjliggjort att lev
nadsstandarden har kunnat stiga.

Av det anförda skulle man kunna
tro, att uppfinnarna av tekniska
hjälpmedel var de enda, som möjlig
gjort de ekonomiska framstegen. Men
givetvis fordras dessutom företag
samhet och vilja att till folkets bästa
utnyttja resurserna. Så var säkerligen
fallet, kanhända inte medvetet för ve
derbörande själva och uppfattades
inte heller så av den stora allmän
heten under den första för folket
mest påfrestande investeringstiden.
Då kämpade kapitalisterna med var
andra om att bli störst, d.v.s. att byg
ga ut det egna industriföretaget. Det
var under den tiden skaparkraften
var utmärkande och nödvändig för
industrins tillkomst. Den andra eller
tredje företagaregenerationen har va
rit mer förvaltningsmässigt inställd.
Den har lagt sig vinn om att bevara
och göra det ärvda kapitalet ränte
bärande, och i sådan avsikt har den
träf,fat avtal med förutvarande kon
kurrenter om marknadsuppdelning,
kvotning av produktionen och gemen
samma minimipriser. Denna typ av
företagsledare har inför anställda och
allmänheten stått på ett högre plan
och även betecknats som mer sam
hällsnyttig än de hårda skapande fö
regångsmännen. Men i verkligheten
måste det för folkets välfärd vara ett
utslagsgivande villkor, att resurser
na helt och fullt utnyttjas till allas
väl, och det sker inte när näringsli
vet begränsar tillverkningen direkt
genom marknads- och kvotuppdelning
eller indirekt genom att enas om höga
pris i förhållande till de möjligheter
moderna hjälpmedel erbjuder.

Mot sådana på levnadsstandarden
hämmande sammanslutningar inom
näringslivet har konsumenterna rest
sig. När detaljhandelns män organise
rade sig för att hålla gemensamma
och då i regel höga priser, in
grep konsumenterna. Konsumtions
föreningar upprättades. Prisbildning
en på varje ort dikterades av hushål
len själva. De privata handlarna kun
de inte godtyckligt bestämma priser
na. Varupriserna på de flesta orter i
vårt land är i våra dagar direkt be
roende av effektiviteten av konsum
tionsföreningarnas arbete.

På varje lokal plats tillförsäkrar
alltså kooperationen i konkurrens
med andra former av varufördelning
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konsumenterna att fördelningsappa
ten arbetar effektivt och alltså bidra
ger till att hålla levnadsstandarden
på en hög nivå.

De lokala sammanslutningarna in
om näringslivet har kompletterats av
landsomfattande karteller. Mot dessa
har de kooperativa föreningarna ska
pat ett konsumentskydd genom sam
ling i Kooperativa förbundet. Detta
verkar över hela landet på samma
sätt som den lokala"konsumtionsför
eningen lokalt. De privata grossister
na, som betjänar de lokala handlar
na, nödgas att vid prissättningen av
varor ta hänsyn till att KF levererar
varor till den kooperativa föreningen
på samma plats. KF i konkurrens
med den privata grosshandeln garan
terar, att grosshandelsledet i varu
distributionen arbetar effektivt och
alltså befrämjar levnadsstandardens
höjd.

Även den industriella verksamheten
kontrolleras av konsumenterna genom
KF. Där den privata industrin miss
brukat sin makt, där har KF ingripit
och är alltjämt redo att så göra. Den
konkurrens, näringslivets män på vis
sa områden sökt undvika, har KF
tvingat dem till. Med resultat att. pri
serna sänkts, industrin moderniserats
och antalet inom industrin sysselsat
ta ökats.

För att inte helt ge kooperationen
äran av att vi i vårt land äger ett fritt
näringsliv, som arbetar effektivt, bör
givetvis nämnas att det inom svenskt
näringsliv funnits och finns personer,
som insett det förkastliga i kartell
sammanslutningar, vilka verkat mot
allas väl. Men i stort sett kan man
utan betänkande göra gällande, att
det är konsumenternas organisatio
ner, som tvingar näringslivet att ar
beta effektivt. Och genom den större
produktion, som blivit ett resultat
härav, har levnadsstandarden fortlö
pande kunnat stegras. Vi kan förbru
ka, vad vi producera och inte mer.
Det hjälper inte till en ökad konsum
tion att höja löner eller produktpri
serna.

Den svenska fackföreningsrörelsen
är så stark och i stort sett inbördes
solidari~att den tvingar fram all·
män ink stutjämning_. Stiger pro
duktpriser a, då stiger också lönein
komsterna och till följd därav de all
männa levnadskostnaderna. Man
skulle nästan vara frestad förringa
riksbanksledningens betydelse genom
att lägga hela ansvaret för penning
värdets fall på intresseorganisatio
nerna. Ligger någon sanning häri, vo
re det väl lämpligast att lägga den

penningvårdande förvaltningen i hän
derna på dem, som bär ansvaret.

Men detta vid sidan av mitt ämne.
Vi har sett hur konsumenterna beva
kat sina intressen inom vårt land.
Det återstår emellertid ett betydande
område, inom vilket kooperationen
har ringa styrka. Det är på det in
ternationella. Inom detta pågår ett
kooperativt uppbyggnadsarbete.

De skandinaviska länderna har vi
sat vägen, när Nordisk Andelsforbund
startades 1918. Inom Nordisk An
delsforbund samverkar dansk, finsk,
isländsk, norsk och svensk koopera
tion vid inköp på världsmarknaden.
Nordisk Andelsforbunds omsättning
1951 uppgick till i runt tal 250 milj.
kr. och det gemensamma sparade ka
pitalet överstiger 10 milj. kronor. Den
nordiska kooperationen förfogar allt
så över ett rätt avsevärt kapital, som
är vår gemensamma egendom.

Med framgång har även den efter
kriget bildade internationella oljekoo
perationen arbetat.

Vissa kooperativa framgångar kan
alltså noteras på den internationella
marknaden. Men de är hittills av
ringa storleksordning. Detta en följd
av de nationella gränser, som utgör
nära nog oöverstigliga hinder för koo
perativt skapande samarbete. Dessa
hinder måste vi undanröja för att vi
till folkens fromma helt skall kunna
utnyttja befintliga förutsättningar till
att höja levnadsstandarden. De natio
nella ekonomiska gränserna lägger
hinder mot utnyttjandet av tekniska
och andra resurser, som står till vårt
förfogande för att öka produktionen
och höja levnadsstandarden i än hög
re grad än kartellsammanslutningar,
som håller produktionen nere.

De nationella ekonomiska gränser
na bör därför bekämpas liksom vi
kämpar mot produktionshämmande
karteller, om vi vill stegra levnads
standarden till en höjd, som de mo
derna hjälpmedlen ger möjlighet till.

De lokala kooperativa föreningar
na kommer till sin fulla rätt i samar
bete med den nationella centralorga
nisationen KF. Och denna i sin tur
blir fullt effektiv först i samarbete
med andra nationella centralorganisa
tioner på världsmarknaden. Där finns
mycket att vinna till konsumenternas
fromma, och den vinsten kan vi ta
hem. De lokala näringsidkarna tar
relativt oväsentligt för sina tjänster
i jämförelse med dem, som driva
landsomfattande verksamhet, och des
sa i sin tur får relativt litet mot de
affärsmän, som arbetar på världs
marknaden. Kooperationen kan och
skall kontrollera skäligheten även av

prisbildningen på den internationel
la marknaden. Då först fyller koope
rationen helt sin uppgift att tillvara
ta konsumenternas intressen. Och vi
når dessutom en väsentlig fördel för
hela mänskligheten, om den koopera
tiva principen tillämpas internatio
nellt, nämligen grunden för en be
stående fred. Efter nu rådande ord
ning är vinstintresset drivkraften för
den mellanfolkliga handeln. Det ena
landet söker att förtjäna på det
andra. Enligt kooperativ ordning
skall folken i olika länder tjäna var
andra, och just däri ligger en freds
garanti.

Ser vi tillbaka i tiden skall vi fin
na, att kooperationen vann fast mark,
först sedan folket förvärvat erforder
lig kunskap. Och vi finner vidare att
med fortlöpande kunskapsökning följt
stegrad omfattning av kooperativ
verksamhet. Medlemmarna har i sitt
arbete inom kooperationen sko1ats till
goda förvaltare. De som då framför
andra direkt deltagit i det koopera
tiva uppbyggnadsarbetet, har rekry
terats från nykterhets-, religiösa el
ler fackliga föreningar. Till dessa or
ganisationer står alltså kooperatio
nen i viss tacksamhetsskuld, även om
kooperationen återgäldat med att
lämna tillfälle för praktisk insikt in
om näringslivet till nytta för samhäl
let.
Hur betydelsefulla olika organisa

tioner varit för utbildning av män ur
folkens egna led fick jag en stark
känsla av, när vi för någon tid se
dan hyllade ordföranden i KF :s för
valtningsråd riksdagsman Gottfrid
Karlsson på hans sjuttioårsdag. Han
började att arbeta redan som pojke.
Han anslöt sig till nykterhetsrörelsen .
och erhöll där erfarenhet om parla
mentariskt skick. Blev initiativtaga
re till bildandet av fackförening, po
litisk sammanslutning och koopera
tiv förening. Inom kommunal förvalt
ning och som· riksdagsman har han
gjort sig gällande. Män av denna för
näma typ har fostrats inom folkrö
relserna och fört dem fram. Av den
yngre generation, som i redbart nit
skall följa efter föregångarna, kan vi
vänta att de bryta de nationella eko
nomiska gränserna. Språkkunskaper
och de tillfällen, som nu bjuds ungdo
men att se andra länder, skall visa
den det ohållbara i rådande nationella
ekonomiska uppdelning. Den ökade
kunskapen kommer attföra till vidgat
kooperativt arbetsfält.

Tal vid medlemsafton i Deje
den 17/2 1952 av

Albin Johansson
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Lennart Bergström.

Psykologiska synpunkter
på samarbetet

2.

[

I själva verket tycks vår praktiska
människokunskap väsentligen bygga
på samma förutsättningar. Vi upple
ver våra medmänniskor framför allt
genom deras uttrycksrörelser, genom
sättet att tala, att gå, genom mimi
ken och gesterna.

Har dessa erfarenheter sin tillämp
ning också på vårt studium av sam
arbetsförmågan? Kan man finna ut
tryck för bristande samarbete respek
tive gott samarbete i rörelse, håll
ning och reaktionssätt? Ja, utan tvi
vel: den aggressiva och ovilliga män
niskan rör sig på ett mera spänt, ryc
kigt och hårt sätt än den samarbe
tande och villiga. Den negativa håll
ningen visar sig muskulärt i brist
på elasticitet, omställbarhet och än
damålsenlighet. Hos den negative
finner man inte rytm, koordination
och elegans. Även den ovillige är
dock aktiv och vill något, nämligen
försvara sig, och han försliter en
stor del av sin energi på denna upp
gift.

Men vi hade i vår lista också en slö
och likgiltig form av oförmåga till
samarbete. Inte heller hos denna vän
tar vi oss att finna elastiska eller
rytmiska rörelser. Vi kan inte tänka
oss ett pulserande arbetssätt som
uttryck för slöheten och inte heller
en spänd hållning. Snarare finner vi
slappa muskler och slapp hållning
med långsamma och slappa rörelser,
utan stil, utan spänst,· utan form. Vi
kan studera detta mycket bra inom
idrotten, där idrottsmän med den hög
~ funktionsförmågan brukar ut
m~a sig för effektivitet, ändamåls
enlighet och elegans i sina rörelser.

En sådan rörelsetyp, som systema
tiskt tränas fram inom idrotten, tycks
också mer än andra vara utmärkande
för den effektiva och flytande samar
betsförmågan. Vi kan knappast tän
ka oss en samarbetsmänniska, som är
kantig, kärv och stel i sina rörelser.
Av en sådan människa väntar vi oss
inte ~n stark positiv inställning, utan
snarare att hon är på sin vakt. Inte
heller väntar vi oss att finna samar
betsförmåga hos en människa som är

hållningslös och slapp i sina rörelser,
som inte kan lyssna och inte kan en
gagera sig. Hon kan inte samarbeta,
därför att hon överhuvudtaget inte
kan arbeta.

När vi sålunda studerar rörelserna
hos människor med svag samarbets
förmåga, finner vi en avvikelse från
det normala dels i riktning mot en
spänd, överaktiviserad rörelseart med
en överdriven energiinsats och dels i
riktning mot en slapp rörelsetyp, som
vittnar om oförmåga att engagera in
tresse och energi i arbetet. Männi
skor med god samarbetsförmåga ut
märker sig snarare för en pulserande,
elastisk aktivitet, som innebär både
förmåga att kunna koppla av och
kunna engagera sig med full energi
insats.

Av detta framgår det ännu tydliga
re, att vi ur organismens helhetsfunk
tion inte kan skilja det fysiska och
det psykiska från vartannat. Vi ut
rättar aldrig ett arbete, som är en
bart fysiskt eller intellektuellt aldrig
ett arbete som är enbart psykiskt,
enbart muskulärt. De ändamålsenliga,
elastiska rörelserna kräver en posi
tiv psykisk inställning. De är omöjli
ga att åstadkomma, om man är nega
tiv, försvarsinställd eller bromsande.

Vidare kan vi finna, att själva upp
giften eller aktivitetsmotståndets art
har en avgörande betydelse. En na
turlig balans i vår aktivitet förutsät
ter att situationens krav inte över
stiger vår förmåga utan någorlunda
svarar mot den. Arbetsbetingelser och
livsbetingelser måste någorlunda sva
ra mot våra personliga behov och re
surser. Om individen blockeras på nå
gon väsentlig punkt på det fysiska
eller psykiska planet, så visar det sig
att han inte kan upprätthålla den po
sitiva funktionsförmågan ostörd, och
de störningar som uppträder kommer
till uttryck i rörelsegestaltning och
arbetsekonomi.

Låt oss ta ett exempel på det fy
siska planet. Om man försöker flytta
undan ett fysiskt hinder, som är allt
för tungt eller i själva verket är fast
låst, kommer man in i en mycket stel
och anspänd arbetsform, en typisk
statisk hållning med spända muskler
i hela kroppen. En sådan arbetshåll
ning är känd för att vara mycket
oekonomisk. Inom arbetsforskningen
söker man på allt sätt eliminera den
genom att organisera om arbeten,
som kräver en sådan stel och anspänd
insats. Om man nu på grund av inre
drivkrafter eller yttre tvång inte kan
komma förbi hindret, utan måste fort
sätta brottningen med det, kommer
man så småningom till ett stadium

där man blir uttröttad, tappar sugen
och ger upp. Skulle hindret däremot
på något sätt kunna övervinnas, har
man en möjlighet att återgå till en
mera normal form av ansträngning.

Samma parallellitet mellan hinder
och stel energikrävande anspänning
eller slapp och trött resignation fin
ner vi även på det psykiska planet.
Här är hindret bara inte lika lätt syn
ligt för omgivningen och kanske hel
ler inte för den drabbade individen
själv. Det finns människor, som obe
roende av sin dagliga arbetssituation
ständigt tycks brottas med ett starkt
motstånd. De verkar överaktivisera
de, forcerade och spända och säker
ligen arbetar de verkligen med något.
Den psykiska blockering av person
ligheten, som det här rör sig om, kan
bara inte flyttas bort med våld, och
den kan sällan elimineras med en med
veten viljeansträngning. En otill
fredsställande psykisk situation; t. ex.
en konflikt inom en själv eller med
omgivningen, blir ofta till en bestå
ende kamphållning, som vi är fast
låsta i genom var vakna tillvaro. I
ytterlighetsfallen för den till kramp
och fysisk invaliditet, trots att musk
ler och alla organ är friska. Situatio
nen behöver därför inte alls vara
hopplös. Det finns många exempel på
sådana invalider, som helt återvunnit
sin både fysiska och psykiska hälsa.
En man, som huvudsakligen var säng
liggande och helt oförmögen till ar
bete, kunde efter behandling med psy
koanalys och avspänningsterapi på
ett par år återvinna sin arbetsförmå
ga och t. o. m. bli mästare i en idrotts
gren. Den krampaktiga försvarshåll
ningen ersattes med en .positiv livs
hållning. Den psykoanalytiska be
handlingen förde i detta fall i dagen
bedrövliga uppväxtförhållanden med
en svår familjesituation.

Exemplet säger oss en hel del om
de dynamiska förutsättningarna för
arbetsanpassning och samarbetsför
måga. Om människor befinner sig i
en sådan kampsituation och är ne
gativa eller starkt agressivt ladda
de, få vi inte förutsätta att detta är
medfödda egenskaper. Snarare får vi
se det som ett resultat av mycket
ogynnsamma livsbetingelser, ofta i
den tidiga barndomen. Den moderna
psykologien har visat, att vår sociala
grundhållning, d. v. s. om vi är posi
tiva, negativa eller resignerande i hög
grad är ett resultat av utvecklingsbe
tingelserna särskilt under våra första
livsdagar och livsår. Genom att stu
dera dessa betingelser har vi fått nya
möjligheter att gestalta en lyckligare
mänsklig livsföring. (Forts.)
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Från Tore Forsman, som sedan för
ra året befinner sig i USA för att stude
ra och lära om plast har vi fått rese
brev. Det är faktiskt så, säger vår med
arbetare, att man den första tiden tyc
ker att det är så mycket att berätta om,
så många märkliga saker man möter,
men efter en tid blir man så van vid
alltsammans att man tycker att det är
enkelt och naturligt. Inte förstås gangs
ter och annat skumt. - Maten är av
hög klass och har man pengar kan man
få rikare variation än i Sverige. Män
niskorna äro mera toleranta än hem
ma - men samtidigt finns det som sagt
mycket större bovar. Det finns mycket
mera lyxbilar än i Sverige, men också
många, som skramlar och stånkar och
för länge sen borde ha skrotats. Kvin
norna - ja här måste vi censurera -
annars flyger väl en hel del av läsarna
över. - Intressant är att ta del av de
regler som större företag ofta genom
anslag söker inpränta i sina anställda.
Att man skall vara artig, glad och hjälp
sam, undvika dispyter, vara generös
med beröm, kritisera taktfullt, vara rätt
fram och uppriktig och göra sitt bästa
idag och varje dag är mottot. Precis som
hemma i gamla Sverige. Tore Forsman
berättar livligt om en non-stop natt
flygning till Los Angeles. Det får vi in
te uppleva här och därför återger vi
hans skildring från detta evenemang.

~f:ter två månaders vistelse i Chicago
bes~jag mig för att fara över till Cali
formen. Funderade först på att åtaga
mig köra dit med en bil. De stora bil
fabrikerna annonsera nämligen dagligen
efter bilförare som äro villiga transpor
tera över nya bilar, men som vädret var
dåligt (snöstorm) och sträckan lång, få
gelvägen 1751 miles, beslöt jag mig för
att flyga. Jag gick därför in till TWA:s
biljettkontor och köpte en biljett Tu
rist-class för 86.25 dollar för avresa den
5 mars.

Kvällen före avresan blev jag bjuden
på avskedsmidda.g hos en amerikansk

familj, som jag varit mycket tillsam
mans med under den tid jag varit i sta
den och tidigare hade också familjen
Hillström, som jag bott hos på Lincoln
Ave, bjudit mig på avskedslunch. Frun i
huset försåg mig med smörgåsar och
packade även ner apelsiner, som jag
måste ha på resan. Denna familj Hill
ström utvandrade år 1896 till Amerika
och fann sig väl tillrä:tta här ute. De
äro gamla nu, han är pensionerad, men
jag vågar säga att 1glädjen var stor på
bägge håll, då jag av en slump en vac
ker dag damp ned hos dem. Sitt gamla
land glömma de aldrig och de tröttnade
aldrig heller på att höra mig berätta om
Sverige - och båda tävlade om att
skämma bort mig. Jag på min sida fann
en lugn vrå och fick hjälp med bl. a.
strumpstoppning !

Från TWA :s biljettkontor gick bussen
kl. 18.10 Chicagotid till flygplatsen.
Bussresan tar c:a 35 minuter och får
betalas extra med 1.25 dollar. Bag,aget
väges och tas om hand av personalen.
Flygplanet, en Constellation, hade just
kommit in från New York, då vi an
lände till flygplatsen. De:t var mörkt ute,
så att man kunde ingenting se, men i
högtalaren ropades avgångstider och
flygrouter ut varje minut. Det ena pla
net efter det andra brummade iväg för
sin nattliga färd till New York, Pitts
burg, Washington, Kansas Cnty o. s. v.
Så kom turen till Los Angeles. Vi bor
dade det pampiga planet som tar 81
passagerare, och efter en stund rusade
även vi iväg över fältet, klockan 19.10
Chicagotid. Kolossen lättar, den verkar
litet tung, men så är den nästan full
satt och har bensin för c:a 10 timmars
flygning (tar c:a 400 gallons/timmar
d. v. s. c:a 1.500 liter/tim. eller 15.000
liter bensin ombord). Jag tittar ut ge
nom cabinventilen, det är en underbar
vy. Vädret är klart, miljontals ljus i
flera färger blinka . som radband under
oss och något slut synes ej på den höjd
vi befinna oss. Chicago är en pampig
stad och de långa gatorna ifrån norr
till söder äro hela 6 svenska mil. Det
blir en ordentlig söndagspromenad att
gå en vända på ströget!

Nu börjar mörka fläckar skymta i den
tindrande natten, vi ha kommit till ut
kanten av staden och förstäderna likna
stjärnhopar, marken är täckt av snö och
floden går som ett smalt ringlande band

Prenumerera
pa
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genom fältet. Det hela är ej olikt en
stjärnhimmel en klar vinternatt. Ljusen
avtager mer och mer och vi lämna de
tättbebyggda orterna. Passagerarna bör
ja göra sig beredda för en tupplur och
luta fåtöljerna bakåt. Flygvärdinnorna
(2 st.) komma med en slät kopp kaffe.
Motorerna brumma dovt och jämnt och
det är riktigt hemtrevligt i planet, som
rusar fram i nattmörkret. Det gungar
litet som ett skepp. Just nu gå vi över
en stor stad, det är Kansas City, klockan
är 21.40 Chicagotid.

Jag har sovit en stund och när jag
tittar ut genom min ventil, ser jag kon
turerna av ett berglandskap med vita
glänsande toppar. Det är fullständigt
klart och nästan fullmåne, stjärnorna
lysa svagt, fyra till fem ljussamlingar
på jordytan visar byar på bergsslutt
ningarna, det är en vacker förtrollande
syn. I detta underbara väder föredrar
piloten den sydliga routen över Wichita,
Amarillo och .Albuquerque. Landskapet
förändras ideligen, nu har snön försvun
nit, bergskedjorna se ut som hjärnvind
lingar. Klockan är 3 ·på morgonen och
ännu synes ej Los Angeles - men plöts
ligt ser man oändligt många ljuspunk
ter, motorerna sakta ner, några små
molngubbar skymta under oss, vi se rad
band av ljus i flera färger, hela marken
är som ett mönster utan början eller
slut. Los Angeles, Amerikas tredje
stad, ligger under oss. Så landa vi ledigt
och mjukt på International Air-Port.
Klockan är 03.30 Chicagotid d. v. s. 01.30
här (tidsskillnaden Chicago-Los Ange
les är 2 timmar). Vi ha alltså flugit i
8 1/2 timmar.

Jag talar med TWA-personalen på
flygplatsen, de ordna per telefon ett rum
"down town". Efter ytterligare en tim
mes bussresa genom vackra stadsdelar
med pampiga villor är jag på mitt ho
tellrum på Ritz-Flower-Hotel, klockan
är strax 5 på morgonen (Ch.-tid). Jag
tvättar mig och min ständige följesla
gare, den vita nylonskjortan, sjunker
ner i den inbjudande breda sängen och
somnar omedelbart.

Tore.

Plan för jourtjänst för provinsiallä
karna i Gustavsbergs och Björknäs
distrikt tiden 1/5-30/6 1952.

Gustavsberg

1/5
11/5
25/5
15/6
29/6

Björknäs
18/5
22/5

1/6
2/6
8/6

22/6
24/6
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J{älsa Mora-N._isse
Sa' konduktören i S:t Moritz

,...,

2.

Förutom de kooperativa studierna
ägnades även tid att se det underbart
vackra ,Schweiz. Det schweiziska Resa
- Popularts; - svarad~ för. den det.f!k
jen av resan, varför vi hann med en hel
del av turistattraktionerna i turistlandet
Schweiz,

I Bern gjordes uppehåll en dag, och
inkvarteringsstället var Folkets Hus vil
ket visade sig vara en imponerande an
läggning, med hotell, en elegant restau
rang, biograf, musiksalong rn.m. Allt
sammans uppbyggt och ägt av fackför
eningarna i Bern. Vid vårt besök i par
lamentet uppgav bl. a. den charmeran
de guiden att schweizarna var svenska
ättlingar, och påvisade vissa likheter
mellan folken och underströk neutrali
tetssträvandena som ett speciellt lik
hetstecken. I Oeneve ingick även besök
på N.F., och palatset var ett fantastiskt
byggnadsverk, och den dithörande park
anläggningen en sevärdhet med sina an
läggningar. Att fontänen i floden Rohne,
"Le Jet d' Elau", med sin 90 mtr höga
vattenpelare blev fotograferad med alper
som bakgrund är givet, ty detta var
ju en säregen turistattraktion.

Tågresan utefter Genevesjön mot höj
derna till Caux var en betagande syn.
Och sporthotellet i Gstad var ett av de
elegantaste man kan tänka sej. Vakt
mästaren vid svimmingpoolen, (isbanan
på vintern) uttryckte sin beundran för
svenskarnas skidåkning.

Luzern bjöd på evenemang vid vårt
besök. ,Embarkerade på en modern hjul
ångare deltog vi i "Seenachtsfest". Här
bjöd man på sydländsk underhållning i
nära tre timmar. På flodbåtar som sak
ta gled förbi, underhölls· den 40.000-höv
dade publiken med sång, 10-tal orkest
rar, folkdansare, akrobater, clowner,
~ch det hela slutade med ett jätte
fyrveTkeri, som fick Pilatus snöhöljda
hjässa att rodna.

Efter ett besök på semesterhemmet
Weggis fora vi med bergbanan Rigi
Kulm. Och nu förstod man varför det
panorama som utbredde sig är berömt
världen över. Djupt nere i dalen låg
den sagolika Vierwaldstättersjön, och
runt om oss snöhöljda jättar, Brisen
2408 mtr, Pilatus 2132 mtr, Drusburg
2285 mtr, o.s.v. Ja- sannerligen det
var underbart. Söndagen den 1 juli hade
alpfolket fest, man samlades från byar
na nere i dalen för att fira skördefest

Lugano San Salvatore.

traditionsenligt. Och där fick vi sportin
tresserade se det omtalade "Schvinget",
en slags brottning där man har på sej
ett par extra byxor vilka man hugger
tag i och försöker sen få omkull sin
motståndare. Vid de matcher vi såg pro
testerade alltid den förlorande parten,
men den myndige domaren i nystärkt
"fadermördare" var obeveklig och lät
inte rubba sitt domslut. Sedan stötte
man stora stenar, blåste i valthorn samt
joddlade. Det var en alpfest som heter
duga - och drack man inte vin så var
det OO-·CA COLA, trots man befann sig
1800 mtr över havet. I det italienska
Schweiz kom vi nordbor direkt till para
diset. En drömresa till Lugano var kul
men. Här såg vi palmer, cedrar, cypres
ser, apelsinträd och andra för oss exo
tiska växzer, Här skulle man vilja leva
och dö - om man inte bodde i Gustavs
berg gtvetvis.

Och under det att svetten lackar pro
menerar man omkring i den gamla må
leriska staden med sina pelare, arkader
och gränder. Och i den nästan lodräta
bergbanan åker vi upp till toppen av
San Salvatore för att njuta av en fan
tastiskt vacker utsikt, och över Lugano
sjön ser vi den italienska kolonin Cam
pione.

Att vi sedan måste svalka oss i Luga
nosjöns varma vatten efter dagens mö
da, ingick i programmet. Och vila i skug
gan av vajande palmer, medan solbrän
da vackra pigga ungar, med dito mam
mor i svarta baddräkter högljutt gav
sin livsglädje tillkänna, - ja, det var
en upplevelse för den som bott i när
heten av polcirkeln.

Genom Norditalien till 8:t Moritz.

Resan till S:t Moritz var även minnes
rik. I två postbussar lämnar vi Lugano,
och efter Luganosjöns branta stränder
går vägen delvis inhuggen i berget och
lämnare genom de utsprängda utsikts
fönstren en hänförande utsikt över det
landskap vi passerar. Invid sjön ]igger
vackra trädgårdar, och döm om vår
förvåning när vi fick se villor med ga
raget på andra våningen . . . praktiskt.

Vår chaufför sätter nerverna på hel
spänn. Med tjutande sirener och gas
pedalen i botten susar vi in i kurvor och
tunnlar, man måste beundra chaufförens
skicklighet. I Gandria kommer vi in i
Italien, och efter Menaggio följer vi
Lago di Comos västra strand. I Domaso
köper vi silkesvaror och inbillar oss gö
ra fynd, och min slips för 300 floriner
har jag säkerligen kunnat köpa lika bil
ligt i Konsum Gustavsberg. Gravedona
och Chiavenna passeras innan vi ånyo
stiger upp i den schweiziska alpvärlden
på väg till S:t Moritz. På en och en
halvtimme stiger vi 1500 mtr, och runt
om oss har vi snöhöljda alper, Berina
4055 mtr, Julier 2288, iDaun 2311 mtr o.
s. v. Det är en film, för ståtlig för att
vara sant, och vi nyper oss i armen för
att konstatera att vi är vakna. Medan
vägen slingrar sig i sirliga piruetter ser
vi gäng på gäng romarnas 2000 är gamla
väg, och utsikten är fantastisk.

S:t Moritz var ganska fri från· turis
ter. De flotta stora hotellen stod täm
ligen tomma denna årstid. Och man re
flekterar över hur kan en stad enbart
leva på turisterna. Vi besöker Corviglia,
och där kastar vi snöbollar på var
andra och har oss, och en del plockar
anemoner och andra alpblomster. Den
sportintresserade tjänstemannen på
bergbanan blev mycket intresserad av
oss svenskar, ty han hade många vän
ner bland de svenska skidåkarna, och
han sände med oss hälsningar till de
kända stjärnorna Mora-Nisse och co.

Ziirich.

Den ståtliga bebyggelsen, de moderna
butikerna· och de flotta bilarna skapar
genast ett intryck av välstånd, i syn
nerhet när man går den berömda gatan
från centralstationen, Bahnhofstrasse.

Konsum har även här en mångsidig
verksamhet, och vi blev väl mottagna
och visades allt sevärt inom föreningen.
Varuhuset S:t Annahof var ett mycket
förnämt varuhus, och här pågick stor
realisation - man lämnade 16 proc.
återbäring. Men priserna var därefter
- någon realisation i vår bemärkelse
var det inte. Det enda som var hyggligt
pris på var silke.

Resan upplöstes i Basel, och hemresan
gick över Frankrike, Holland, Belgien
- och det är ju en annan historia. Vår
outtröttlige färdledare dr Hans Hand
schin förlänades en ,gustavsbergspjäs
som ett personligt tack från deltagarna,
och sedan ger vi oss iväg på skilda håll.
Frankrike - Österrike - Italien - Hol
land - lockar, men mättade på minnen
och upplevelser skyndar de flesta dock
hem, till Sverige,

Arnold Erderyd.



GUSTAVSBERGAREN APRIL 1952

Sven, Harry och Lennart heter vi och
nu skulle jag berätta om en pingstfärd
i kanoter 1950. På fredagskvällen voro
vi färdiga med packningsbestyren och
översynen av kanoterna, kl 18. 25 las
tade vi dem på John Svensons lastbil och
medan vädret klarnade efter några
regnskurar gick färden ut mot Stavs
näs. Här blev det nya 1bestyr med att
få ned allt i kanoterna, packat och ba
lanserat enligt alla konstens regler. När
maste tillgång till vattenpåfyllning var
på kafeet och där passade vi samtidigt
på att få oss en varm kopp kaffe före
avfärden. Klockan 19.45 satte vi kurs
mot Berghamnsholmarna, förbi Mar
skär och Gökskär. I · sundet mellan
Skarprummarn och Hasselö kom en
regnskur och så äkte oljerockarna på.
Då vi hade kört en timme öppnade sig
den spegelblanka Kanholmsfjärden. Vis
serligen låg en molnbank i väster över
Värmdölandet och såg hotande ut, men
den drog sig åt söder och lämnade hori
sonten. Nu fick vi se en tjusig solned
gång med grannt färgspel i rött och
orange. Vi paddlade vidare utmed Ha
rölandet och mot St. Karskär. Det bör
jade skymma, och i öster såg vi blän
karna från Grönskärs fyr. Nere mot
Sandhamn kom ljusen från en ångare i
farleden och bakom oss bredde månen ut
sin silvergata. Rätt förut såg vi blinken
frän en fyr - långt vitt och röd blänk.
Det måste alltså vara Svenska Högarna
och de skulle om möjligt bli målet för
vår färd.

Nu var vi ute på öppet vatten och
~e få känna på dyning. Klockan
var 22.00. Vi tog ut kompasskursen på
.Äggkobben och satte fart. Bruset och
suset från dyningarna, bränningarna
mot klippor och skär var de enda ljud
vi nu kunde uppfatta. För att klara oss
från Billingens bränningar höll vi mot
Älgerörens fiskefyr, som klippte vitt och
så rött när vi var mitt utanför och vitt
igen när vi passerat. Snart kunde vi ur
skilja StenkHppan och vid 11-tiden 'var
vi framme vid Äggkobben. Vi lyckades
hitta en liten vik, där dyningen ej var
så svär och tog oss i land. Men hu vad

det blåste kallt när nu vinden låg rätt
på oss. Vi joggade omkring på berghäl
larna och tryckte ned några smörgåsar
i rarren och så i kanoterna igen för att
ta ytterligare 7 km till dagsetappen över
mot Björkskär. Kursen togs ut och
kompasserna surrades på slttrumska
pellet, ficklampa och sjökort plockades
fram. Vi rundade norra udden och här
bröt sjön väldigt över. Det såg kusligt
ut när dyningen kom, sög ned, hävde
sig, för att så med ett väldigt vitt skum
bryta över landgrundningen. Vi tog syd
ligare kurs för att inte råka ut för brän
ningarna vid Kvisslan, men återtog se
dan vår avsedda kurs. Vid midnatt skym
tade vi silhuetten av tornet på Björk
skär och den höll vi på, tills vi vid kl.
0.40 försi!-Otigt kunde smyga oss in i
hamnen på sydöstra sidan, där sjökortet
visar stugor. Men väl i land kunde vi in
te upptäcka några stugor. Så det var ba
ra att .göra isättning igen och leta oss
runt till andra sidan. Här låg stugor.
Det var ett grovt fel av kartriitaren. Det
var kallt och när vi kommit i land var
det att bylta på sig. Att sätta upp täl
tet tilltalade oss inte i det blöta gräset
och den råa luften. Vi beslöt att inspek
tera de tre stugorna. Den tredje var
olåst och vi tågade in i ett stort ki5k
med spis, bord och stolar, väggfasta
bänkar och skåp. Halvlitersflaskor på
bordet med ljus i och en burk med viss
nande löv visade att man haft besök
helt nyligen. I ett inre rum fanns två
sängar och en kakelugn. I ett fönster
stod en målad tavla med tack från scou
ter i Bromma. Genom fönstret ät öster
lade vi märke till en fiskebåt alldeles
nedanför. Kanske de låg och sov i näs
ta rum, ty på båten syntes inte ett liv.

En uppstoppad ejderhane slog mig i hu
vudet när jag tittade in i nästa rum.
Gevärsställ visade att här hade bott lie
redskapsgubbar under krigsåren.

I ficklampans sken prålade alla tiders
bildtapet mot oss. Urklipp ur journaler
och veckoblad, mest snygga brudar och
kalaspinglor, som fröjdat ögat i den
långa passtiden härute. Snart hade vi
emellentid fått våra grejor i ordning och
ordnat till vacuumtorkad blåbärssoppa
och smörgåsar. Klockan var nu närmare
halvtre, i nordost började det ljusna. Vi
voro trötta, men soluppgången frän tor
net måste vi se, så vi pallrade oss dit
upp. Ute i nordost såg vi Svenska Hö
garna och i söder Grönskär fyr. Utåt
sjön tindrade ljusen från en ångare. Där
ute var det ljusare men in mot land
mörkt. När solen rann upp klätt
rade vi ned och nu hade också fiskarna
i båten vaknat. De voro från Möja och
ute på laxfiske och de voro inte litet
förvånade att plötsligt finna tre grabbar
härute. Då de stucko iväg blev dunket
från deras motor som en vaggsång, när
vi trötta och litet frusna kröpo ned i vå
ra sovsäckar.

Vi vaknade upp vid 9-tiden och redde
oss morgonkarts, För att ta en ordent
lig titt på vädret äntrade vi upp i tor
net och höll skeppsråd. Vinden hade
ökat kraftigt, molnigheten hade också
tilltagit. Vattnen ut till Svenska Högar
na äro ganska oskyddade. Onödigt att
ta för stora risker. Vi beslöto att skrin
lägga planen på ett besök vid Svenska
Högarna och i stället se till att vi kom
hem helskinnade. Vi gjorde en liten tur
över till Bodskär och återvände sedan
till vår hamn igen, som nu var rikt be
sökt. Dels hade fiskarna kommit tillba
ka, dels hade en folkbåt och en scoutsni
pa sökt sig in. Efter frukost tog vi oss
en promenad längs stränderna. Det in
re av skäret bestod av knotiga och vind
vridna björkar, alsnär och krypande
enar och rikligt med kärrmarker. Vi
kämpar oss fram till skärets högsta
bergknalle. Ett gammalt sjömärke hade
intagit en på grund av ålder lutande
ställning. Vi stöttar upp det - det kan
vara ett bra styrmärke för andra än oss.
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Tillbaka till stugan och en brasa. Mina
kamrater tar sig en tupplur i sovsäckar
na, själv går jag ut för att bekanta mig
med ännu ett sällskap, som i kaster
kommit hit ut från Lidingö. Men det är
bara 7 grader varmt ute och jag kän
ner mig också sussig och följer sovar
nas exempel. - Det skriker i magen ef
ter mat, när vi vaknar framemot efter
middagen. Sällan har mat smakat så
gott. Innan det blir mörkt ge vi oss ut
att plocka ved, i stället för den vi el
dat upp, som god sjömanssed bjuder.
Vid kvällskaffet har vi fiskarpojkarna
som gäster och vi får oss en trevlig
pratstund innan sovsäcken sluter sig om
tre belåtna kanotister.

Nu är det Pingstdagen och förbere
delser måste göras för hemfärd. Men
dimman kommer och vi kan inte ur
skilja skäret mittemot. Vi väntar tills
den lättat något och i förlitan på kom
passen ger vi oss av, trots fiskarpojkar
nas avrådan. Vi följer Västerskärslan
det norröver till norra udden, Vi har
kompasskurs på de närmaste skären i
Möjaskärgården. Och så äro vi ute i
dimman. Vi vet att en övervattenssten
och en grynna på 1 m djup finns i vår
väg. Efter beräknad tid dyker stenen,
Tåren kallad, fram ur diset. Vi ha tur
och kan nu hålla undan för grynnan.
Och snart skymta vi Ljusskären och tar
oss in och andas lugnt i sundet mellan
Hopskär och Brunskär. Nu äro vi inom
skärs och letar oss fram i idylliska och
vackra sund till Ramsmoraön. Och här
lagar vi oss en välförtjänt frukost. -
Vi paddlar snant vidare, förbi Brändö,
där det ligger ett sjunket skepp sedan
mer än hundra år, genom Varghålet
och till Harö by. Efter ett kort besök
här paddlar vi genom det smala Båt
krokssundet mellan Harö och Storö. Och

Islossning
En gammal gustavsbergare har under

åren noterat vilka dagar isen brutit upp
på Farstaviken, så act man kunnat ta
sig ut till Baggen i roddbåt. Förr ri
tade han in datum på sin klädskåpsdörr
i fabriken men övergick senare att no
tera dem i bok, liksom en annan av vå
ra medarbetare, som för noggranna an
teckningar om när svalorna kommer.

Farstaviken var alltså isfri 4 april
1924, 17 april 1926, 22 mars 1927, 16 ap
ril 1928, 1 april 1929, 2 april 1931, 3 ap
ril 1933, 2 april 1936, 15 april 1937, _ 19
april 1938, 20 februari ( ! ) 1939, 24 ap
ril 1940, 17 april 1947, 5 april 1948, 22
februari ( ! ) 1949, 3 april 1950, 20 april
1951, 16 april 1952.

där ha vi Kanholmsfjärden. Medan vi
gör kaffepaus börja regndropparna fal
la. På med oljerock och sydväst och i
kanoterna igen. Det är bättre att sitta
i kanoten när det regnar än att söka
skydd under en gran resonerar vi, me
dan regnet ökar och blåsten suger i.
Vi funderar på att slå nattläger i en
bunker på Skarprummars norra udde
men en inspektion avskräcker oss. Och
tänk om vinden slår om - då får vi
hela Kanholmsfjärden på oss. Vi fort
sätter. Blöta, trötta och hungriga an
länder vi åter till utgångspunkten vid
Stavsnäs ikl. 18. Vi länsar kafeet på
bröd. Att tälta i det blöta gräset för
natten verkar olustigt och vi grubblar
länge på var vi ska finna nattlogi. Vi
funderar på Furuskär och dess bunker,
men bestämmer oss till slut för Kors
holmen. Alla tidningar kafeet har kö
per vi in, ty på dem kan vi ligga något
så när isolerade mot markkylan. När vi
vid 20-tiden åter sätter oss i lådorna
har det slutat regna. Genom kanalen
mellan Hölö och 1Fågelbrol,andet går fär
den. När vi kommer ut mellan Galtryg
gen och Nötho1men märker vi att vin
den friskat i. Här ligger hela Nämdö
fjärden på och alla vågor kan vi inte
parera och vi får in ganska mycket vak
ten i kanoterna. På nytt genomblöta an
länder vi vid 21.30-tiden till Korshol
men. Snart flammar en härlig eld på
vår vanliga lägerplats här. Till efter
midnatt sitter vi vid elden och pratar
och torkar kläder, så att vi ska få något
tornt på oss under natten.

Hemfärden på Annandagen gick ge
nom örsundet och Kolström. Baggens
fjärden var litet besvärlig, så vi blev blö
ta igen. Men nu gjorde det inte så myc
ket, ty vi voro snart hemma efter en
härlig utflykt till havsbandet.

Lennart S.

Trafikolyckornas antal ökar varje år
och skadornas omfattning bli allt större.
Det är därför en angelägen sak att verka

-för större trafiksäkerhet på våra . vägar.
Vi ho här i landet en riksorgonisation,
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande (NTF) som arbetar för detta.
N. T. f. sänder varje fredag och lördag
ut trafikmaningar i radio före nyhetsut
sändningen kl 19.00. Men för att arbetet
för trafiksäkerheten skall bli mera känt
och nå ett bättre resultat bildas nu lo
kala kommitteer överallt i landet. Så har
även nu skett i Gustavsberg. Där har ut
setts en lokclkornrnitte bestående av Elis
Sonder, ordf., överkonst. G. Adborn,
överlärare V. Gezelius, personalkonsu
lent G. Dahlberg, fru Ingrid Andersson
och trafikförman H. Frisk, Grisslinge.

Kommitten böricr sitt arbete med att
sprida en folder om den nya trafikför
ordningen som utgivits av N. T. f. Denna
innehåller även de nya vägmärkena i
fyrfärgstryck. Foldern kostar endast 25
öre och vi hoppas att varje hem skaffar
sig ett ex, och lärer den noga så att de
nya trafikreglerna bli kända.
Om kommittens övriga arbete kommer

allmänheten att hållas underrättad på oli
ka sätt längre fram.

E. S.

Forum
hade årsmöte den 19 februari. Styrel
sen omvaldes och till nya medlemmar
beslöts att kalla herrar John Bellander,
Ando Björck och Arnold Erderyd. Le
damöterna •beslöt att söka Iåta effekti
visera prenumerationen och göra sär
skilda arrangemang för snabbare inkas
sering av prenumerationsavgifterna. Den
26 mars 1gästades Forum av Stig Lind
berg, som i ett högst intressant bords
samtal om Ren och oren konst gav en
snabböversikt av konsthistorien och där
på en närmare redogörelse om sin syn
på konst. Till denna diskussion var lä
rarkåren inbjuden.
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Höjden

Höjden, som byggdes 1874 skall nu
efter alla dessa år renoveras. Man skall
göra modernare, luftigare lägenheter om
ett och 2 rum och kök. Där den östra
vedbodlängan låg bygges nu en värme
central med bad och itvättstuga. Utvän
digt kommer Höjden att beklädas med
rött tegel. Det iblir en förnyelse av den
gamla pampiga bygnaden, som motses
med stort intresse.

Höjden ja! Hur många gamla gustavs
bergare är det inte som utbrister: - Ja,
där har jag bott!

\..1 Prenumeranternas
I

skara ökar. En aktion

1 april gav 100 nya

Harprenumeranter.

Du betalt Din prenu

merationsavgift?

Höjden byggdes av tegel från Alstä
ket, Det forslades dit med oxar och häs
tar. Det var ett dyrt bygge för sin tid.
Murar-mästare Steen nämnde vid ett till
fälle att det kostade omkring 14.000 kr
och det var mycket pengar då.

En av de första, som flyttade in var
C. A. Lundberg, lådmakaren. Då var hu
set inte färdigt, så han måste begagna
sig av en stege för att komma in i lä
genheten. Det var mest enkelrum i byg
get, c:a 30 st, och endast ett par lägen
heter om 1 rum och kök från begynnel
sen. Man var trångbodd och familjer
med 2-3 barn fick lov att ta inneboen
de. Det blev till rutt avskilja rummet med
en filt. Men man var ju inte hemma så
mycket. Från 6 på morgonen till 7 pä
kvällen var man i fabriken. Och på fri
tiden var man i vedboden, sysselsatt med
en del vedhuggning och en del vedbod
snack. Stundtals såg man att 1besök gjor
des i "kineskvarteren", jordkällarna i
backarna bakom Höjden. Ofta såg man
gubbarna stryka stg om munnen med
handens avigsida, när dom kom ut från
källaren. Dom hade säkert källardricka
där. - ,Själv bodde jag i grannhuset i
Höjdgatan 1, men för det mesta höll vi
ungar oss till Höjdens utmärkta gård,
och till det härliga lekområdet kom ock
så grabbar och jäntor från Franska byg
gena, så det var liv och fart i backarna
däruppe.

På räcket vid mittrappan tronade för
det mesta "Borgmästarn", en gammal
vitskäggig man. Han var berest och be
läst och samlade oss ungar kring sig
och berättade de mest spännande öden
och äventyr, alltid avslutande sin his
toria med bekräftelsen "Hjärta i mej".
Och så spotta han in i farstun, ty han
var en fin karl. Oss ungar höll han ef
ter, hötte hotfullt med käppen och mor
rade, när vi oroade hästarna i Höjdha
gen eller hade stafettlöpning eller cy
kelåkning Höjden runt. Men när Erik
Johansson, Fingal, Sandström, Berglin,
telefonarn Gustavsson, Jakobsson och
styrman Tillberg med familjer lekte
brännboll och sista paret ut med oss, då
gick "Bcrgrnästarn" in, "Jojo, klös", sa
Lundberg. "A fem", sa Jönsson, som va
rit auktionsropare.

Jag frågar Hanna och Maja, som het
te Gustavsson på den tiden, hur det var
med grannsämjan. Den var finfin. Vi
höll ihop i vått och torrt. På lördags
kvällarna hade vi knytkalas och dans
till dragspel. På vintern åkte vi skrid
skor på planen utanför eller stakkälke
ner för Höjdbacken och vidare i en
sväng utför Mästarns backe. När vi
kom upp på vägen igen hände det ofta
att kamrer Carlssons fru stod där och
bjöd på karameller, för att vi var så
käcka.

Krocketspelet var mycket populärt.
Så pass att man ordnade "nationella"
tävlingar mellan norr och söder i den
ädla sporten. Höjdborna var så inne i
spelet, så man knappt hade tid att äta.
Det kunde pågå till sent på nätterna
och var det allt för skumt så kom fe
nixlyktorna väl till pass.

I Höjden har under åren bott en hel
del känt och roligt folk. Jag minns som
grabb särskilt Krikongubben och ölands
Mari, därför att man alltid fick en bull
skiva och en sockerbit, när man gick
ett ärende åt dem. Det var läckerheter
på den tiden. Men grabben deras fick av
oss andra smeknamnet "Allabat soc
kerbulla."

Konrad Strömberg är en av de gamla
gustavsbergare, som bott i Höjden. Han
flyttade in 1876 och sov sin första natt
där i .Spårvagnen, som översta vånin
gen kallades. Oskar Wadström minns
som treärtng' att han placerades i en
djup sandgrop i backen. Det var hans
barnhage, som han bara fick lämna vid
matdags. Selma och Alma Atherton är
också ett par kända av gamla stammen,
som upplevt Höjdens tjusning. - Varför
inte upplåta en spalt till Höjdenhisto
rier, om gamla Gustavsberg,are, som
bott däruppe, kan komma med bidrag?

Hilding
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som
angår oss alla

• •JA SKA ,e: Åir F"' GA IC,CNOM
EtJ 1<01titESPOll/t>E'NS KVRS

För den ··Jom aldrig gatt genom någon
ko"eJPondensk11rs eller Jl11dier:irkei är
riJkin att blitagen för fylleri fem gånger

Jå Jlir' som för den som gjort det.

En händelse som under våren väck
te berättigat uppseende var när nyk
terhetskommitten kom med sitt be
tänkande om svenska folkets alkohol
vanor. Mycket i detta betänkande var
kanske i stort sett känt förut, men
här blev det statistiskt bevisat genom
en objektiv statlig utredning.

Att alkohol och brott har ett intimt
samband är förut väl känt och här
konstateras också att av missbrukar
na är 35-50% kriminella mot en
dast 1-2,5% av absolutisterna. Som
missbrukare nämner kommitten tre
kategorier: personer med åtgärd av
nykterhetsnämnd under senaste tre
åren, andra grova missbrukare och
lindrigare missbrukare. Ett annat väl
känt område är missbrukarnas större
behov av socialvård. Kommitten re
dovisar också att omkring en fjärde
del av såväl grova som lindrigare
missbrukare är mottagare av fattig
vård mot endast en tjugondel av ab-

/
solutisterna.

Det mest intressanta i utredningen
är dock de förut inte kända sakerna
och bland dessa är kapitlet om hur
alkoholvanorna uppstår och utveck
las det mest intressanta. Man märker
hur sed och traditioner kan påverka
vanorna i gynnsam eller ogynnsam
riktning. Undersökningen är på den
punkten en väldig anklagelse mot mo
dernt svenskt sällskapsliv. Vanorna
utvecklas givetvis lite olika i olika

samhällsgrupper, men hemmets alko
holvanor betyder mycket för den un
ga flickans eller den unge mannens
kommande vanor. Ett absolutistiskt
hem är en så god grund att risken för
missbruk hos en i ett helnyktert hem
uppväxt är avsevärt mycket mindre
än hos andra.

Men hemmen är också miljön för
den yngre generationen - barnen.
Det är åtskilliga barn som fått sin fy
siska eller psykiska hälsa, och många
gånger bådadera, undergrävd tack va
re spritvanorna i hemmet. Undersök
ningens konstaterande att omkring
175.000 barn, d. v. s. mer än en tion
del av alla svenska barn, lever under
inflytande av en sådan miljö borde sä
ga svenska folket att här måste göras
något för ett bättre sakernas till
stånd.

Detta är blott några axplock, men
de bör väl säga tillräckligt för att
väcka ansvarskännande medborgare.
Även gustavsbergare. För Gustavs
berg skiljer sig inte på något sätt
från de övriga platserna i landet, det
kan lätt konstateras med hänvisning
till en del som hänt här under de se
naste åren.

Någon ställer kanske frågan vad
som bör göras och det enda svar som
kan ges på den frågan är: bryt se
den, lev helnyktert ! Det finns bara
e t t botemedel mot de nämnda miss
förhållandena och det heter: h e I
nykter het.

Bertil Petersson
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George Garring (Gustavsson) gläder oss
just nu med ett brev frän Bahamaöarna. I
sitt författararbete har han flackat runt hela
andra sidan av jordklotet, bl. a. till Chile,
Cuba, Porto Rico, Mexiko, Aztecöarna, Ba
hamaöarna, Binniniön, Cat Key och tillbaka
till USA. Sina planer på att resa över till
Sverige även i är måste vär medarbetare
skrinlägga till nästa år, men nu är han lad
dad med historier och snart ha vi en del
av hans populära berättelser åter i Gustavs
bergaren.

Tidningsarbete är intressant men fruktans
värt arbetsamt skriver George. Ibland räc
ker ej dygnets 24 timmar till för att få fram
jobbet. Man har stora fordringar, men be•
talar också bra. Den gamle gustavsberg's
pojken och hans fru funderar skarpt pä att
komma hem och stanna - om han kunde
fä ett passande jobb efter så många år i
Amerika. Han hälsar till red. och alla be
kanta och väntar några rader härifrån. Det
kommer Broder, bara aprilnumret blir fär
digt! Thank you!

Red.

En bild från Höjden, tagen för 30 år sedan. I bakre raden
Gunhild Andersson, Anna och Emil Gustavsson, Sundberg,
Erik Johansson med Ture på armen, Emma Johansson, Fru
Tillberg, Carl Jakobsson, Nils Sandström, Gunnar Andersson,
Sven Fingal, Beda Jakobsson, Bertil Johansson, Maskinist
Johansson. Och i främre raden ungdomen: Gösta Gustavsson,
Greta och Inga-Maj Tillberg, Sune Stenlund, Tage, Egon
och Arne Johansson, Märta, Karin, Greta och Evert Jakobsson,
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Det våras
och att vi haft april· har vi livligt
erfarit. I början av månaden snö
storm och bitande kallt, några
eckor senare soligt och varmt,

snödroppar, crocus och trädgårds
krattning under en ljuvlig Påsk.
Det unga Sverige skuttade omkring
på sina kvastar och delade ut hem
målade påskkort till grannfamil
jerna. Min unge herr son gjorde
stor framgång som Blåkullavamp
och kom glädjestrålande hem med
2 apelsiner, en choklad och hela
3 :10 i silverpengar. Det åkte ned
i spargrisen som grundplåt till
dragspel, som fångat hans intres
se då det trakterades hos en gran
ne. Grabben är något av affärs
man - och affärer är ju också nå
got som man kan sprida saltstänk
om. En dag hittade han ett paket
gammal strömming och en tra
sig korg vid soptunnan. Mera be
hövdes inte för att han snart skul
le utbjuda hittegodset som färsk
strömming i stugorna. Men här
har man fina näsor, så han blev
avslöjad. Men doften satt i länge.

Litet senare
skulle han bli flygare och för att
uppamma intresset följde jag ett
annonsråd och inköpte en kartong
med delar till världens mest lätt
byggda modellplan. Jag började kl.
9 på söndag morgon. och avslutade
arbetet, då grabben skulle krypa
i säng på kvällen. Antingen bluf
far försäljaren av modellplan eller
också är jag inte så händig. Vilket
också låter troligt.När planet emel
lertid på aftonen skulle trimmas
brast gummimotorn och rev sönder
den granna flygkroppen. Efter
hoplimning ny snodd och försök
med glidflykt. Att limma ihop en
bruten propeller tar också sin tid.
Då sov grabben, som förresten än
drat sig och beslutat sig för att bli
rörmokare. Johnsson hade näm
ligen dagen innan talat oro attman
kan hitta en brunnsgubbe. Jag tror
också han bluffar. Pappa fick i alla
fall en heldagsavkoppling och be-

slutade att icke bli modellplansbyg
gare.

På tal om affärer
så vill man gärna hoppas att Kon
sum inför all grönska får litet vår
känslor och rycker upp sig med li
tet bättre grönsaker i butikerna.
Farsta trädgård skulle säkert kun
na leverera en del färskvaror.
Transportvägen är kortare än från
söderns länder. Att inte TV-lim
pan, det osötade Gustavsbergskam
panjsbrödet, finns att få härute
förvånar en också. Jag är överty
gad att våra italienare och tyskar
skulle bli stadiga kunder, om man
reklamerade litet. Skulle Konsum
därtill utöka sitt lager av järnva
ror o. d., så man slipper besvära
fabrikens inköpsavdelning vid be
hov av 1 st. tavelkrok, så kanske
man vinner flera gynnare. Även
bland dem som har som sport att
alltid kritisera Konsum - utom på
därtill avsedda möten eller när
man just fått sin återbäring.

Vid våra dörrar
kan man annars komplettera en
hel del, ty här utbjudas allehanda
varor och skrifter. Det är skinn
rockar och samlade bokverk på av
betalning, dammsugare och vävna
der. En och annan försäljare är
pockande och envis och lyckas i
bland göra affär, bara för att den
hemmavarande är svag och vill va
ra ifred. Andra är hövliga och vän
liga även om det inte köps något.
Till de senare hör frälsningssolda
ten, som säljer Stridsropet med en
välsignelse och öppet visir. Men
vad skall man säga om den tidning,
som nattetid stundom smyges in
i våra brevlådor? Det är inte blan
ka vapen. Den räcker inte ens till
att tända i pannan med.

Vid fabriksporten
kan man sälja tavlor och det tycks
vara en bättre affär. Det är stora
farbröder med bil som ställer ut
kända k10nstverk med snygga ra
mar. Man skulle tro att den 'dåliga
smaken skulle vara gustavsbergar
na främmande, eftersom man um
gås med fint porslin, konst, snygga
bostäder och vacker natur dagli
gen. Men de där massreproduktio
nerna går tydligen bra. Här finns
det också prutmån. Är köparen på
sin sida envis så kan en 40- kronors
tavla gå ned till 10 :-. Som bränsle

,,,
, I • • • ••

'.~\ZW,. u~

··~l..'*~\J~~..(\~

Musikkåren kunde vid årsmötet den
14 mars se tillbaka på ett ganska gott
verksamhetsår. Inte mindre än ett 20-
tal friluftskonserter plus medverkan vid
1:sta majdemonstrationerna såväl hem
ma som i Stockholm, hanns med under
1951. Och nu har vi alltså att blåsa in
oss på ett nybt arbetsår. Fast innan vi
gör det ska vi be att få blåsa på tack
samhetens strängar för alla och envar
som under det gångna verksamhetsåret
givit våra musikaliska strävanden sitt
helhjärtade stöd. Tack!

För att sedan fortsätta på årsmötets
melodi så beviljades den avgående sty
relsen full och tacksam ansvarsfrihet
och ny styrelse valdes.

Till ordf. nyvaldes Sven Wahrenberg
och till kassör omvaldes Sven Wallius.
övriga styrelseledamöter blevo Olle An
dersson (v. ordf.), Nils Andersson
(sekr.) och Gustav Wallius (v. sekr.).
Oskar Ullberg och Albert Bonnevier val
des till revisorer.

Fanfar.

betraktat är det för mycket betalt
för ramen.

På hemmaplan
fabriceras också pråliga gipspryd
nader till avsalu. Miljön är tydli
gen inte nog. Det kanske brister i
vår smakfostran, eftersom man
häcklar med gipsgubbar i ett bo,
som är byggt av fajans och sten
gods. Det kan väl till någon del be
ro på att vi inte får stifta tillräck
lig bekantskap med konstkerami
kens rariteter. Det skrivs vackert
av experter och museimän om de
vidunderligt rikt mönstrade och
läckert levande färgvarianserna.
Skapelserna med de självklara kon
turerna och volymerna finns dock
knappast att få i fabriksboden. Att
köpa på utställningar ha vi inte
råd med. De pjäserna hamnar hos
specialsamlare och museer och res
tan går till export. Men vi kan trös
ta oss med att vi får en Argenta
på vår 50-årsdag.

LEKAREN
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Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Korpkommitten för idrott hade årsmö
te den 12 mars och konstituerade <SiJg så
lunda: VU: G. Dahlberg, Ando Björck,
Torsten Rolf. Sektionsledare: Fotboll
och bandy - A. Björck, fri idrott -
Axel Eriksson, tennis - Per Wester,
skidor - Einar Andersson, Orientering
och gymnastik - T. Rolf, skytte - Os
kar Bergkvist, cykel - Ake Gustavsson,
varpa - A. Qvi<st och kvinnlig idrott -
Ella Sander.

Avdelningsserie i fotboll kommer att
ordnas även i år. Inbjudan och regler
utfärdas inom närmaste tiden av en sär
skild kommitte,

Kooperativa Nordiska Spel i Gustavs
berg 1953 kanske blir en verklighet. Vid
KPA:s årsmöte i Gustavsberg erbjöd vi
oss att ev. äta oss värdskapet. Ett vill
kor är ju förstås att en del gustavs
bergsfamiljer vill ge en och annan
idrottsman härbärge. En annan viktig
sak är att löparbanorna vid Farstaborg
blir färdiga till nästa höst.

Ombudsman Per Bergström i SIF re
dogjorde den 23 april vid ett SIF-möte
pä Fölungen om sina erfarenheter frän
Amerika och företagsnämnderna där.
Han gav samtidigt intressanta synpunk
ter och jämförelser mellan amerikanska
och svenska förhållanden.

Semestern förlägges i år till tiden 17
juli-2 augusti.

Skyddskommitten hade sammanträde
den 24 april. Nya anslag över funlotio
närerna uppsättas nu på de olika
skyddsområdena och Räd och Anvis-
)iingar utdelas till skyddsombuden. Pre
/ numeration för ordinarie skyddsombud

på tidningen Arbetarskyddet beslutades.
Direktör N. Blomberg frän Välfärd var
gäst och informationer och synpunkter
på samarsetet utbyttes. Särskilda åt
gärder skall vidtagas för att se till att
ögonskydd användes vid farligt arbete.

Företagsnämnden hade ordinarie
kvartalsmöte den 2 maj. Efter ett stu
diebesök på provningsverkstaden för
aducerade rördelar samlades man för ge
nomgång av årsredogörelsen, vilken

kommenterades av ingenjör Olson, som
därtill gav intressanta synpunkter på
bokslutet.

Som gäst hade infunnit sig ombuds
man Gustav Gustavsson från Fabriks
arbetarförbundet, vilken sade sig fått
så goda intryck att han fann skäl att ge
en komplimang till nämnden.

Lönsparandet. Vid 1952 års vinstut
lottning på Lönsparandet utföll vinster
inom vår lönspargrupp på nr 2310797,
2311169, 2311207, 2312090. Ni, som inte
uppnått 25 är och ännu inte gått med i
lönsparandet, anslut Eder nu. Anmäl
ningsblanketter finns på personalkonto
ret.

Erik Thörnberg, Arbetarskyddsnämn
dens driftige ledare, var inledare den 4
april vid BKF:s samarbetskommittes
inbjudan till skyddsmöte. Herr Thörn
berg, som tagit del av vår olycksfalls
statistik pekade på exempel från hårt,
utsatta industrier, där man tack vare ett
målmedvetet skyddsarbete, efter några
är lyckats bringa ned olycksfallsfrek
vensen till en förhållandevis låg siffra.
Det gäller att söka orsakerna till varje
olycksfall. Han underströk behovet av
god verktygsvärd, ansvarsmedvetna
skyddsombud och stöd för deras arbete.
I skyddsarbetet måste man också an
vända sig av psykologtsk-pedagogtsk på
verkan och framför allt använda sitt
sunda förnuft.

1 :a kvartalets besök utgjorde till an
talet nära 1000 st. Bland gästerna märk
tes japanska affärsmän, jugoslaviska
simmare, norska och danska tvättme
delsfabrikanter, Israels minister m. fl.
intresserade från utlandet. Företags
nämndsledamöter frän Ställdalen och
Malmö frågade om formerna för värt
samarbete, husmödrar frän Dornnarvet,
Sundbyberg, Västerås och Avesta m. fl.
beundrade vårt porslin och fick respekt
för en kaffekopps tillverkningsmoment,
skolelever från Huddinge, Södra Latin,
Tärna, Västerås, Umeå, Borås, Skuru,
Nacka och Gustavsberg tyckte fabri
kerna voro ljusa. iFackmän lärde mera
om våra kvalitetsprodukter vid besök
från Konstfackskolan, Byggnadsindu
striförbundet och Arbetsledarekurser.
Husmödrar från Konsumtionsföreningar
i skilda landsdelar inspekterade sin fa
brik och försäkrade sig vilja helt gå in
för Gustavsbengsporslinet,

I ett salistiink: i augusti 1948 föreslog
ref. att fabrikspipandet skulle reserve
ras för larm eller göras som väcknings
signal. Det fröjdar mig inte så litet att
företagsnämnden på möte häromdagen
nu rekommenderar att tutandet avveck-

Eftersom vi klarat av såväl distrikts
som årsmöten bör vi kanske börja kon
sumspalten med ett kort referat över
dessa möten. Distriktsmötena avhölls
den 9, 10 och 11 mars med jämförelsevis
god tillslutning. Årsmötet hölls på
Värdshuset den 21 mars där förhand
lingarna leddes av hr Gunnar Anders
son. Förutom de stadgeenliga ärendena
behandlades de i förra numret av Gus
tavsbergaren berörda byggnadsfrägor
na. De avgående styrelsedamöterna om
valdes. Styrelsen har nu följande sam
mansättning: ordf. Harry Pettersson,
sekr. Astrid Söderman, som inkallats ef
ter Siv Mehlqvist, Erik Nilsson, Verner
Lindberg och Helge Söderström. I stäl
let för Johan Hellqvist, som avböjde
återval, valdes Evert Andersson Ull re
visor. Kvarstående revisor är Anton An
dersson. Till kongressombud valdes
Astrid Söderman, Selma Larsson, Bir
ger Gustavsson och Emil Jansson. Da
gen efter årsmötet utbetalades pr post
giro kr. 127.. 000:- utgörande ränta på
insatser samt 4 proc. återbäring.

Löneuppgörelsen mellan Handelsarbe
tarf'örbundet och Förhandlingsorganisa
tionen resulterade i att de manliga
fingo 14 proc. och de kvinnliga 16 proc.
För föreningens del blir löneökningen
c:a 60.000:-. Uppgörelsen gäller re
troaktivt frän 1 januari.

De mellan riksorganisationerna träf
fade avtalen samt jordbruksuppgörelsen
har satt spår efter siig i form av höjda
varupriser. Redan kan en förskjutning
märkas i försäljningen från dyrare ,till
billigare varuslag t. ex .från smör till
margarin. I vissa fall kan rent köpmot
stånd konstateras framför allt då det
gäller specialvaror.

Åven om man kan peka på återhåll
samhet med köplusten inom vissa
branscher så kan. vi glädjande nog lik
väl notera rätt kraftig omsättningsök
ning totalt, Under årets första fyra må
nader är omsättningen 1,4 milj. med ök
ning 236.000:- eller c:a 22 proc. Gi
vetvis har prisökningarna påverkat om
sättningen men inte i den utsträckning
omsättningsökningen visar.

Just nu är vi mitt i vårsäsongen och
kan glädja oss åt god försäljning i sko
butiken. Som framgår av annons i detta
nummer av Gustavsbergaren finns det
en hel del utmärkta skor att välja på.

0. G. K.

las. Samhället och de hemmavarande
får ställa in sig på egna klockor.

G. Dbg.
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Herrlågsko
av boxkalv i den moderna mahogny
färgen. Elegant läst med enkel sula.
Finnes även i svart

Pris 42:-

Herrlågsko
becksömsydd av rödbrun kalv. Spe
ciellt lätt, s. k. cekkgummisula

Pris 29: 75

Fritidssko
av brun kalv med perforerad isätt
ning å ovanlädret. En lätt och smi
dig sko

Pris 29: 75

Herrlågsko
av boxkalv i mahognyfärg. Elegant
läst med 30 mm hög klack. Kembel
skö

Pris 54: -

/Herrlågsko
i collegemodell av brun boxkalv.
Enkel sula

Pris 42:-

Damstrumpor
Nylon- natursilke 8:75
Perlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :75
Natursilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 : 90
Nylon, extra vid i benet 7 :25
Natur- o. rayonsilke . . . . . . . . 6 :50

Flickstrumpa merc. bomull
8, 9, 10 5:75

Herrankelsockor
100 % heldragen perlon . . . . . . 3 :75
100 % spunnen perlonnylon . . . 4 :50
100 % ylle-nylon . . . . . . . . . . . . . 3 :70

merc. bomull

3/4 barnstrumpor
100 % nylon från kr.
100 % bomull från kr.

1:75

5:75
4:-

Silke o. bomull vit o. beg.
från kr 4:35

I Sockor, barn o. dam stor sort.

God sortering i sandaler och barn
skor till sommaren.

Elegant pumps
i den moderna färgsammansättning
en, grå mocka och svart lack. Platt
formsula

Pris 40:-

Damlågsko
lågklackad, randsydd i brun kalv.
Med mockagarnering.

Pris 38:50

Promenadpumps
av brun kalv, randsydd smidig sula
och halvhög klack

Pris 38:50

Konsum
Gustavsberg

Flicksko
randsydd av grå och brun mocka eller
brun kalv.
Storlek 2-3 ½ . . . . . . . . Pris 28 :50
torlek 4-7 Pris 31 :-



GUSTAVSBERGAREN 15

Min hobby
X.

Joliga spalten

De flesta pojkar har väl någon gäng
varit ägare till en liten båt att leka med
i sandhögen, på bordet eller golvet, men
allra helst i vattnet. Sådana vackert
målade båtar som numera säljas tämli
gen billigt fanns inte i min barndom,
utan då fick man själv göra de båtar,
material och verktyg tillät. Någon egen
kniv hade man inte och det var svårt
att få låna fars kniv mer än en gäng ...
Under mina första 10 är bodde vi i Kul
len 2, och i 6:an bodde brödema Edwin,
Ragnar och Anton Johansson, som tack
vare äldre bröders hjälp hade ','riktiga
segelbåtar", och av dem kunde jag
ibland fä låna en båt när vi seglade i
"Lilla sjön", d. v. s. den fördjupning som
finnes på bergshöjden mellan Kullen och
Badkarsfabriken.. Det fanns pojkar
med andra intressen också, så att då
vi kom för att segla var vattnet borta,
men det fanns mer i Kullbrunn. MitJt
intresse för båtar har alltid varit le
vande och frän är 1910, då jag köpte
en roddbåt, har jag ej saknat båt. Un
der de senaste årens sjöresor hände ofta
att barnbarnen kom med en barkbit och
bad om hjälp att fä en båt av den. Ja
det blev många, ty så snart en var fär
dig med papperssegel så släpptes den

/
fritt på "havet".

Beställarna gjorde snart sina barkbå
tar själva, men hos mig hade väckts
ett frän barndomen slumrande båtintres
se, ett intresse S?m bara blev starkare
sedan vi några gånger besökt Sjöhisto
riska museet i Stockholm Där återsåg
jag den från pojkåren välbekanta skan
sen rtill det numera nedskrotade "Hop
pet av Häverö". Framför allt beundrade
jag alla de vackra modellerna av olika
slags fartyg. Hur skulle det vara att
försöka göra en modellbåt? Jag kunde
inte släppa tanken utan köpte ritning

Torparpojken Jonas går ett ärende åt
närige storbonden Anders och hans lika
näriga hustru. Någon fägnad måste han
ju ändock ha och han får något som
föreställer honungssmörgås, men det är
skam till sägandes lite honung på.
Jonas suger på brödbiten och ser nå

got misstrogen på bondmoran, men så
slipper det plötsligt ur honom:
- Dä ä te å ha ett bi.

*
Mamma hade varit hos tandläkaren

och bedövningen hade gjort henne stel
och sned. Hon bad därför 4-åriga Lena
att gå ner i mjölkaffären och handla och
hon fick en lapp och pengar med sig.
Då hon kom in affären sade hon Ull

expediten:
- Mamma är så sne' i dag så hon

kan inte prata och inte gå och handla
heller!

*

Vi har fått brev från en av våra in
kallade. Det är ett uppriktigt försök till
ett bidrag och lyder sålunda:
Bästa Redaktörn! Eftersom jag inte

hm· något särskilt för mig för .tillfället,
passar jag på att skriva till tidningen.
Eftersom jag inte har något särskilt att
berätta, slutar jag här. Hälsa alla gus
tavsbergare!

N.N.

och trä till ett vikingaskepp och bör
jade med det. Tyckte själv att det blev
bra. Så följde en motorjakt, även den
byggd efter ritning, försedd med el. driv
motor och med ficklampsbatteri som
kraftkälla. (I den svenska jaktflottan
finnes f. n. två jakter av samma mo
dell). Jag har sedan byggt en bogser
båt, och håller nu på med en Iastångare,
båda efter egen modell och försedda med
elektriska drivmotorer.

Jag har funnit småbåtbyggandet vara
en angenäm avkoppling, :medförande en
känsla av skaparglädje och tillfredsstäl
lelse särskilt när man lyckas lösa ibland
ganska svära problem. Man har nöje
själv under arbetets gäng och man kan
glädja andra med resultatet.

J. A. Hellqvist.

STöD JUBILEUMS
INSAMLINGEN
för Skolorkester!

Till varje Första-maj präglas ett min
nes- och högtidsmärke av någon av ar
betarerörelsens förgrundsfigurer. I är
pryder Rickard Lindströms bild maj
märket. Vem var han? - Vad har han
betytt i svenskt politiskt liv? Vi ska i
korthet söka ge en bild av honom.

Rickard Lindström började sin <bana
som sägverksarbetare vid Korsnäs i Da
larna. Redan som pojke anslöt lian sig
till arbetarrörelsen. Efter första världs
kriget blev han ledare för det social
demokratiska ungdomsförbundet och re
daktör för tidningen "Frihet". Här tog
den självlärde arbetarpojken upp sin
kamp för politisk upplysning och kul
tur, som spände över tre årtionden då
han var verksam inom svenskt politiskt
liv. I Frihet stannade han tio år och var
sedermera dels redaktör för Ny Tid i
Göteborg och Morgon-Tidningen i Stock
holm. Han var ävenså en tid partisek
reterare, s. k. "frilanser" och författare.
Han var alltid lojal mot partiet och ar
betarerörelsen men han var inte följsam.
Han hade alltid egna meningar som han
stred för, han var aktiv och konstruk
tiv. Han kallade själv sin generation för
"verklighetssynens ungdom". Han väck
te och inspirerade ungdomarna landet
över och gjorde klart för dem att kun
skap och orientering i samhällslivet och
dess problem var nödvändigt. Den ny
vunna allmänna och lika rösträtten mås
te användas på· ett rflotigt sätt. Demo
kratin var både ett medel och ett mål.
Samhället kan endast styras förnuftigt
av medborgare som har hänförelse för
sina uppgifter, kunskap och ansvar. Po
litiska riktningar på höger- och yttersta
vänsterkanten var för honom en styg
gelse. Endast den som är liknöjd kan nö
ja sig med att idissla teser som är till
lagade i främmande land. Det egna par
tiet skulle också vädras ut och reforme
ras efter tidens krav. Han skrev artik
lar, böcker och motioner över detta äm
ne. Samhället skulle demokratiseras, in
te minst inom rörsvarec och "byråkra
tin". Utbildningsvägarna ville han bred-
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Tack!
För vänlig hågkomst på min 10-års

dag ber jag att till Gustavsbergs fa
briker, arbetskamrater och andra
vänner få säga ett hjärtligt tack!

Alma Godhe

För blommor, gåvor, adresser och
vänlig uppvaktning på min 50-års
dag frambär jag härmed mitt var
maste tack!

Orvar Wallius

Ett hjärtligt tack till fabriksled
ning, arbetskamrater, sångare och
alla vänner för vänlig hågkomst på
min 50-årsdag.

Evert Johansson

Tack och heder för vänlig uppvakt
ning på min 50-årsdag!

Harald Holm

da och socialvården ville han effektivi
sera. Han kunde slå över i sin kamp
men var aldrig rädd att ta duster. Re
dan på tjugotalet intresserade han sig
för arbetarnas och tjänstemännens ställ
ning inom företagslivet, de skulle ha
större inflytande och därmed ökat an
svar. Han var mångfrestare och spände
över stora fält. Han var litteraturälska
re som få och hans ibeläsenhet storsla
gen. Efter hans död bekände Ivar Lo
.Iohansson att han var den litteraturkri
tiker som man behövt. "Rickard" besök
te Gustavsberg första gången i början
på 1920-talet. Han var med på den tid
man fick stå på landsvägen vid Bleks
äng och hålla möten. Hans första motion
i riksdagen rörde kampen mot yrkes
sjukdomarna i landet, härom skrev han
också flera artiklar i Ny Tid. Man möt
te Rickard Lindström vid åtskilliga mö
ten, konferenser och stora kongresser.
Han kunde vara obekväm ibland även
för sina egna anhängare men också här
låg det tjusning i hans frarnrart. Som
~ublicist har man ingen i svensk arbe
/ tarpress som axlat hans mantel. Som

politiker borde han med sina utförsgå
vor ha bemannat en betydligt mera
framträdande plats men därom ska vi
icke döma. Vi hoppas dock att Rickard
Lindströms minne snart skall tecknas
och hans bästa artiklar samlas och ut
givas. Per Albin Hanssons politik ha
de aldrig fått sin genomslagskraft om
inte män som Rickard Lindström hän
givet slagits för att förverkliga dessa
Ideer. -Må hans minne leva!

Gunnar Andersson

Upprop till klasskamrater 1909-1915
i Gustavsbergs folkskola

Vi som blivit hembygden trogna och stannat vid bruket har beslutat att ordna
en kamratfest lördagen den 20 september detta år. Med spänning och tacksamhet
hyser vi en förhoppning att så många som möjligt ska hörsamma vår Inbjudan.
Hjälp oss också att söka rätt på kamrater som äro bosatta på andra orter. Till
dem som befinner sig i utlandet sänder vi en hälsning och hoppas att få höra nå
got från Eder.

Upplysningar lämnas och anmälningar mottagas av
Signe Holm Grindstugärdet D 24, Gustavsberg, Harald Andersson Tel. Värmdö
(0766) 30232, Verner Andersson. Tel. Värmdö (0766) 30072.

Här nedan har vi skolkortet, där vi har med följa?-de:

Alfred Mattsman - Harald Andersson - Hel,ge Blomkvist - Frank Andersson
Evert Johansson - Oskar Hedlund - Lilly Fredblad - Emil Lövdal - Ragnar
Andersson - Karl Hedberg - Verner Andersson - Ernst Andersson - Sven
Lorang - Sven Hedblom - Brita Persson - Magister Lagerström - Eva Magnus
son - Göta Andersson - Agnes Lundin - Nanna Geschwindt - Linnea Larsson
Edit Ståål - Märta Ekberg - Magda Pojes - Karin Bolin - Elvira Ri:bon - Lil
ly Lövbom - Anna Eriksson - Eva Severin - Maria Andersson - Elsa Karlsson
Lisa Steen - Greta Sabel - Maria Axel! - Ebba Elius - Sigrid Lundin - Ma
ria Salen - Hilma Andersson - Linnea Österberg - Signe Jonsson - Signe Holm
Fanny Karlsson - Göta Scholtse - Bror Söderling - Karl Svensson - Vilhelm
Olsson - Bertil Andersson - Eskil Berglind - Olle Ryden - Ragnar Karlsson
Fridolf Johansson. Dessutom har vi
Orvar Vallius - Karin Nilsson -- Karin Andersson - Erik Andersson - Gustav
Möller - Karin Holmgren - Manne Nordström - Margit Eriksson - Holger
Ljungkvist - Gunborg Broberg - Edit Holmkvist - Märta Karlsson - Gustav
Andersson - Hansy Blomkvist - Märta Lutteman - Bengt Lutteman - Agda
Kvist - Osvald Hultgren - Anna Ekholm - Anton öberg - Lilly öberg.

Lennart Holmbergs Cykelverkstad
Dalvägen 3, Höjdhagen

Reparationer Cykelförsäljning Reservdelar
Fabrikslackeringar Cykelgummi

Tel. 304 73
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Hur ska vi
möblera?

Sedan 30-talet har en oavbruten för
bättring ägt rum av vår ibostads- och
levnadsstandard. Den svenska möbelin
dustrien har anpassat sig efter detta
läge och tillverkar nu bättre och mera
ändamålsenliga möbler, För att främja
tidigare familjebildning har de statliga
bosättningslånen tillkommit, som med
förståndig planering av inköpen, där ju
möblerna utgör den största posten, är
rätt använd en god hjälp. Har man dess
utom varit förutseende och försett sig
med en sparbanksbok på ett tidigare
stadium och kanske redan verkställt en
del inköp för det blivande hemmet, är
man ganska väl rustad betr. ekonomin.

Men det är icke endast på detta som
ett gott resultat av möbelköpet beror.
I god tid bör man genom kurser och
studier av tillgänglig litteratur försöka
förvärva sig varukunskap och material
kännedom. Det är genom dessa förbere
delser man kan göra inköpen billigare

och· framförallt bättre, än om det hela
sker mera på en slump.

Om man, som undertecknad, har sin
verksamhet förlagd till möbelbranschen,
händer det ej så sällan vid visning av
t. ex. ett skåp eller annan förvarings
möbel, rutt den unga blivande frun -
ja det kan vara maken också för den
delen utbrister: "Det skåpet vill jag ab
solut inte ha, det är ju alldeles för en
kelt. Inte den allra minsta lilla trä
skulptur på dörrarna. Nej tacka vet jag
skåpet som Svea och Kalle har köpt.
Det var visserligen dyrare, men tänk
vilka fina ornament det var på dörrar
na. En lejontass var utskuren på be
nen, som var svängda o. s. v.. Det var
minsann Chippendalestil." Beträffande
det senare så skulle säkerligen denna
1700-talets möbelkonstnär ha tagtt myc
ket illa upp, om ett sådant skåp tillskri
vits honom. Den industriella förenklin
gen och kopieringen av stilmöbler har
mycket litet att göra med det äkta och
stilenliga. I många fall döljer dessa ma
skinskurna ornament ett mindre gott
snickeriarbete. Det är nämligen så, i de
flesta fall åtminstone, att möblerna med
enkla linjer fordrar precision och större
noggrannhet vid tillverkningen samt

Skrivmaskiner
Räknemaskiner

Kontorsmöbler
Kontorsutensilier

Verkstad för rengonng och justering av kontors
maskiner. Maskiner uthyras
Ring Firma Elikon, Stockholm

I· , i Tel. 46 03 40

J
MÖBELKÖPARE

Välj den raka inköpsvägen utan fördyrande mellanhänder. Sedan år
1895 äro vi tillverkare av bäddmöbler. Resårmadrasser. Duchateller.
Bäddfåtöljer med resårbädd samt plats f. sängkläder. Madrasser i
tagel samt med det tyska konsttaglet. Extra mått kan erhållas.
Lagerför: Kompletteringsmöbler i olika träslag, bekväma fåtöljer
m. m.
Utför: Omstoppning och omklädning av möbler och madrasser. Skall
Ni sätta bo eller komplettera Edert hem vänd Eder med förtroende
till

A-B DANIELSSONS MÖBLER
Metaregatan 6, (vid Södermaunag, Ringv.) Tel. 40 07 66

Verkstad Tel. 591139.

bättre faner. Detta senare i förening
med en god ytbehandling skall ju göra
möbeln tilltalande för ögat. Några vär
delösa utskärningar har där ej kommit
till användning för att dölja ett sämre
faner och mindre gott arbete. Detta för
hållande var säkerligen obekant för
Svea och Kalle, och deras möbelleveran
tör rtänkte kanske i första hand på för
tjänsten. Ansvaret när det gäller att
vägleda de unga vid bosättningen var
kanske dåligt utvecklat hos denna mö
belhandlare. Mee! vi skall ej skylla allt
på möbelhandlaren. Även köparen har
sina fel. Vad sägs om det unga par, som
nästan stolt omtalade, att deras första
inköp för bosättningslånet var en -
radiogrammofon. Att det sedan blev
mycket spartanskt med möbler i det
hemmet faller av sig självt.

Börja med att studera bostaden, un
dersök de fasta förvartngsmöjlig
heterna. Detta bestämmer storleken på
förvaringsmöblerna. Tänk även på ar
betsmöblerna. Någon av Er kanske stu
derar på fritid, då behövs ett ordentligt
skrivbord och skall sömnad e. dyl be
drivas i större. utsträckning bör Ni kö
pa ett stadigt bord till köket eller mat
vrån med utdragsskivor. För dessa möb
ler skall Ni tänka mer på det praktis
ka. Utseendet får ej vara utslagsgivan
de vid Ert val. Bäddmöblerna är också
att viktigt kapitel. Oär gäller det fram
förallt att få goda bäddar, och numera
finnes i marknaden många goda säng
typer, som erbjuder bra lösningar på
detta problem. Till en bra bädd hör ock
så en god madrass. Där kan man välja
på många mer eller mindre goda ma
teriel och utan tvekan kan fastslås, att
taglet alltjämt står sig i konkurrensen
som vårt bästa stoppmateriel, under
förutsättning, att det är av god kvalite.
Ett alldeles nytt materiel är det s. k.
konsttaglet som tyskarna tillverkar och
som nu finnes på den svenska markna
den. Vi väntar oss mycket av detta ma
teriel, som gott kan jämföras med fi
berblandat tagel och ställer sig bllliga
re än detta.

Till slut en enträgen maning. Inlåt er
ej på någon tävlan med Edra vännerom
att till varje pris fä det "flottaste hem
met" kanske på bekostnad av årslånga
avbetalningar. Köp förståndigt och kom
plettera hemmet under hand. Ändrade
förhållanden, barn m. m, kan nödvändig
göra andra dispositioner i möbleringen.
Varje ärhg möbelman anser för övrigt,
att det där vräkiga hemmet som vi nyss
talade om, mera är ett ·bevis på andlig
fattigdom än på motsatsen. Det är an
dan i hemmet, som är det viktigaste.
Den saken måste vi alla vara ense om.

Olle Daniel.sson



GUSTAVSBERGAREN APRIL 1952

Litet om
tandläkarens arbeten

Patienten, som sitter i tandläkar
stolen, gapande med en hel del gre
jor i munnen, har svårt att följa med
vad som sker, när vi tandläkare hål
ler på att arbeta. Men ofta får man
besvara en mängd frågor om vad
amalgam är? Om hur man gör en
Jacket-krona? el. dyl. Men hänsyn till
att det tycks finnas en del intresse
för den tekniska sidan av tandläkar
yrket, tänker jag i några korta ar
tiklar berätta litet om den saken, och
som plomberingarna äro de vanligas
te arbetena, så börjar jag med dessa.

Plomb kommer av ett latinskt ord,
som betyder bly. Det var nämligen
med tunna blyplåtbitar som tandlä
karna från början sökte stoppa igen
hålen i trasiga tänder sedan de först
med hjälp av små skrapor, filar och
knivar rengjort dem från uppmjukat,
förstört tandben. Numera finnes
många olika fyllnadsmaterial amal
gam, cement, guld, porslin, plast.

Karies (tandröta) uppstår lättast
i fårorna i tändernas tuggyta, mel
lan tänderna eller på den insvängda,
närmast tandköttet liggande delen
av tändernas ytterytor d. v. s. på de
ytor där det lättast fastnar matres
ter. Men det gäller vissa gemensam
ma principer för hur man borrar upp
tanden som skall fyllas.

Först tar tandläkaren bort allt upp
mjukat tandben med hjälp av borr

I

I

eller med skedliknande handinstru
ment. Man tar även bort all emalj
som inte är understödd av friskt
tandben och detta görs ofta för hand
med emaljmejslar. Ej understöda·
emalj stukas annars lätt in, då emal
jen är uppbyggd av hopkittade emalj
prismor, och då kan det uppstå gli
por mellan tand och plomb. Så måste
man ge hålet eller kaviteten, som vi
tandläkare säga, en sådan form att

II

kanterna förläggas på tandytor, som
lätt kan hållas rena och därför ej så
lätt angripas av ny karies. Även om
det bara är ett litet knappnålshuvud
stort hål i t. ex. en tuggyta på en
kindtand, tar man som regel och bor
rar upp alla fårorna. Om det är hål
mellan kindtänderna så förstorar
man hålet så att kanterna kunna
rengöras med tandborsten. Detta är

IV

lII

orsaken till att även om hålet i tan
den från början knappast märkts, så
känns det ofta jättestort för tungan
när tandläkaren väl borrat upp det.

Samtidigt som man vidgar kavite
ten måste den kanske även göras dju-

pare, för att få ett tillräckligt tjockt
lager fyllnadsmaterial. Till slut mås
te hålet också få en sådan form, att
plomben sitter kvar. De olika fyllnads
materialen ha därvid speciella form
krav på kaviteten.

Vid alla plastiska material gäller det
att man skapar sig fästen genom un
derskär, d. v. s. hålet göres vidare
i botten än vid öppningen. I djupt
förstörda tänder, som blivit rotfyllda,
får man ofta öka fästenas styrka ge
nom att skruvr, in skruvar i rötterna.
På det sättet kan man bygga upp en
helt ny krona i amalgam.

Vanligaste fyllnadsmedlet är amal
gam, som bildas när man rör ihop ett
metallpulver med kvicksilver i ung. li
ka delar. I pulvret är mest silver ( c :a
65-70%), tenn och zink, ev. även
andra metaller. Vid hoprörningen bil
das en plastisk massa som hårdnar
efter några minuter. Den är dock

rolfjllnl'!J

VI

V

mycket spröd från början. Först efter
ett par timmar är den så hållfast att
den kan motstå de ganska våldsam
ma påfrestningar som tuggtryckeri
medför. Ä-ven icke tandatleter kunna
utöva tryck på upp mot 100 kg i
bakre kindtandspartiet. Amalgam le
der värme väl och därför måste man
som regel isolera nerven el. pulpan
mot plomben genom att lägga ett la
ger cement i botten på kaviteten, in
nan man stoppar i amalgamet. Under
dessa procedurer måste tanden torr
läggas medels bomulls- eller cellstoff
rullar, salivsugare eller med gummi
duk. Hålet desinficieras även genom
olika medikamenter. För att kunna
bygga upp en konturfyllning måste
man anlägga en s. k. matris. Denna
utgöres av ett tunnt metallbleck,
som med en klämmare stramas åt
runt tanden. Matrisen gör samma
nytta vid stoppningen av amalgam,
som brädformen, när det gäller att
gjuta cement. Amalgamet stoppas för
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Jubileurnsinsamlingen
Bidrag flyter in med jämna mellanrum

till vår insamling till förmån för skolor
kester. Skörden hittills ser ut som följer:

Anna Waesterberg .
Gustavsbergs Fabriker .
M. V. Statlander .
J. Orström .
Folkparksföreningen .
Signe och J. A. Hellqvist .
Odetorpsvalsen, sålt i opril .
Ernst Lindahl, Stockholm .
Scenstudion, extraföreställning ..

100:-
100:-
25:-
5:-

50:-
10:-
50:-
10:-

316:-

Kr. 666:-

Nya bidrag kan sändas under vårt
postgirokonto 27 51 73 eller direkt till red.

Med hälsning
Red.

~mofris/;/ock

VII

hand eller med maskinhammare el.
vibratorer eller med en kombination
av dessa metoder. De syfta alla till
att driva ut överskott av kvicksilver
och att göra amalgamet så homogent
och motståndskraftigt som möjligt.

Putsen bidrar sedan inte bara till
att göra övergångarna mellan tand
och plomb så släta som möjligt, utan
ökar även amalgamets motstånds
kraft mot kemisk påverkan. Detta
är av värde då amalgamet ej är helt
munbeständigt utan kan angripas bl.
a. av de syror som bildas i munnen.
I stort sett är dock amalgam ett gott
fyllnadsmaterial, men har den stora
nackdelen att det både missfärgas
och även missfärgar angränsande
tandben. Missfärgningen är större
hos patienter med bristfällig munhy
gien än hos dem som borsta och po
lera tänderna och fyllningarna fliti
gare. Lägger man in amalgamfyllnin
gar intill guldfyllningar eller kronor
så blir det gärna extra missfärgnin
gar. Det uppstår små elektriska
strömmar, som kan ge sig tillkänna
i form av små stötar eller genom att
man känner en viss metallsmak i
munnen under de första dagarna.

I nästa artikel skall jag tala litet
om de andra fyllnadsmedlen och om
orsakerna till att plomber gå sönder.

B.B.

Kontaktmän
för föreningar,· studier och fritids

verksamhet

ABF
Amatörteater
ARBETAREKOMMUN, soc.dem.
ARBETSLEDARNA, SAF
Badplatser
Bandy
BAPTISTFöRSAMLINGEN
Blommor
BLÅSORKESTERN
Brottning
BATKLUBBEN
CIVILFÖRSVARSFÖRENINGEN
Cykling
Dragspelsklubb
FACKFÖRENINGEN

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN
Folkdans
FOLKPARKSFöRENINGEN
FORUM
Fotboll
Fotograferi.ng
Fri idrott
Frimärken, filateli
FRITIDSGARDEN ASPVIK
GUSTAVSBERGSGILLET
Gymnastik, manlig
Gymnastik, kvinnlig
HEMVÄRNET
IDROTTSFÖRENINGEN
IOGT
Kanotsport
KONSUM
KONSUMS PERSONALKLUBB
Korpidrott
KVINNOKLUBBEN, soc.dem.
KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
Körsång, manlig
Lekplatser
LOTTAKAREN
MANSKÖREN
MISSIONSFÖRSAMLINGEN
NTO
Orientering
ORKESTERFöRENINGEN
Pistolskytte
RÖDA KORSET
SCENSTUDION
SCHACKSÄLLSKAPET
Scouting
Segling
Simning
Skidor
Skytte
SPORTFISKEKLUBBEN
Studier och kurser
Tennis
TBV
Tjänstemannaklubb
TJÄNSTEMANNAORGANISATION, SIF
Träslöjd
UNGDOMSKLUBBEN, soc.dem.
UNGA ÖRNAR
Varpa
Vita Tanden, ungdomsklubb
Vävning
YRKESSKOLAN

Harald Lindholm, Lugnet
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14
Anda Björck, Sadelvägen 4 A
Carl Wiberg, Grindstugärdet I 49
Harald Lindholm, Lugnet
Anda Björck, Sadelvägen 4 A
Oskar Johansson, Mariagatan 11
Einar Cedergrund, Farsta trädgård
Sven Wallius, Värmdögatan 3
Harry Dahlgren, Grindstugärdet D 22
Harald Andersson, Grindstugatan 10 302 32
Harry Pettersson, Tallåsen 303 58
Ake Gustavsson, Hästhagsvägen 4
David Hjerpe, Hästhagsvägen 10 A
Exp. Axel öhlund, Mariaplan 4
Ordf. Bertil Svensson, Tretton
Ernst Sundberg, Tvärvägen 15
Harry Johansson, Kommunalvägen 1'
Axel Björkman, Mariagatan 6
Gunnar Andersson, Ekhaga
Sven Andersson, Dalvägen 7
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14
Axel Eriksson, Grindstugärdet A 1
Walter Weimark, Höjdgatan 2
Fritz Berg, Lugnet
Harry Johansson, Kommunalvägen 1
Torsten Rolf, Höjdgatan 5
Ella Sander, Tallåsen
Carl Wiberg, Grindstugärdet I 49,
Harald Lindholm, Lugnet
Bertil Peterson, Hästskovägen 4
Lennart Säfström, Värmdögatan 3
Olov Klaar
Georg Lundgren, Höjdhagsvägen 13
Gösta Dahlberg, Gamla vägen 6
Astrid Söderman, Hästskovägen 10
Greta Hallin, Prästgården
Fritiof Fall, Skeviksgatan 8
Gösta Dahlberg, Gamla vägen 6
Anna Larsson, Tvättinrättningen
Fritiof Fall, Skeviksgatan 8
Emil Wallin, Tredje Tvärstigen 2
Elis Sander, Mariagatan 2
Lennart Hagelin, Hästskovägen 8
Fritz Berg, Lugnet 305 27
W. Weimark, Höjdgatan 2 302 67
Greta Hallin, Prästgården 300 52
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14 304 01
Andreas Lindström, G:a Svartens väg 3
Harald Theodorsson, Lugnet 307 18
Waldemar Wahlgreri, Tjärnstigen 4 300 90
Douglas Westerberg, Hästskovägen 10 308 60
Einar Andersson, Hästhagsvägen 2
Oskar Bergkvist, Grindstugärdet E 29
Carl Wiberg, Grindstugärdet I 49
Harald Lindholm, ABF, Lugnet
Per Wester, Hästskovägen 12
Walter Weimark, Höjdgatan 2
Waldemar Wahlgren, Tjärnstigen 4
Gunnar Lander, Tallåsen 1
Ture Persson, Lugnet
Agne Rosen, Sadelvägen 1
Arne Andersson, Mariagatan 3
Arne Quist, Ingarögatan 2
Gösta Dahlberg, Gamla vägen 6
Ella Sander, Tallåsen 14
Wilhelm Gezelius, Ekedalsskolan

30080
30401
30846
300 63
30080
30846
30352
307 26
30438

30685
307 00
30842
30256
30064
30591
307 34
303 67
30401
30013
302 67
305 27
30064
30488
307 65
300 63
30080

30212
306 80
30281
30359
30445
300 52
30360
303 59
30312
30360
30377
30061

303 90
30063
30080
30688
302 67
30090
30633
302 63

303 59
307 65
30066

Ändringar eller tillägg till denna lista, som redaktionen velat uppställa för att tjäna
fritidsverksamheten, torde välvilligt meddelas före den 1 augusti, då ett nytryck pla-
neras. Red.
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OLAUS PETRI Ett 400-årsminne

./

FÖDDA:

15 febr. Tord Arne s. t. Herman Martin
Lönnberg och h. h. Margareta Cecilia f.
Blomgren, Aspvik 1:179.

16 febr. Heinz Peter s. t. Karl Heinz Er
ret och h. h. Gundula f. Holetzeck, Häst
hagsterrassen 9.

17 febr. Britta Linnea d. t. Sven Gustaf
Bengtsson och h. h. Bleckur Ingrid Viola f.
Olsson, Farsta.

15 febr. En son till Erik Sture Löf och
h. h.' Elly Viola f. Lindgren, Hästhagster
rassen 3.

23 febr. Linnea: lnga-Lill d. till Stig Har
ry Jansson och h. h. Lissy Linnea f. An
dersson, Hästskovägen 12.

23 febr. Anita Jeanette d. t. Giorgio Po
roli och h. h. Ketty Nancy Teresia f. Berg
lund, Hästhagsterrassen 5.

23 febr. En dotter t. Sven Valdemar
Rinnstedt och h. h. Alice Linnea f. Gus
tavsson, Hästhagsvägen 1.

9 mars Eva Margareta d. t. Gunnar An
ders Uno Ekman och h. h. Margit Viola f.
Liljekvist, Mossen.

22 mars. En dotter t. Frans Edor Svensk
och h. h. Karin Vilhelmina f. Wallin, Häst
hagsvägen 5.

7 april. En dotter t. Bengt Torsten Vaste
Wastensson och h. h. Ellen Linnea f. Jo
hansson, G:le Svartens väg 7.

13 april. En dotter t. Gustaf Stig Evald
Wollin och h. h. Majken Hildur Mariana f.
Grantlin, Villag, 5. ·

13 april. Eva Monica d. t. Per Arne Wes
ter och h. h. Anna Maria Ann-Marie f.
Velen, Hästskov. 12.

15 apri.l Jan Krister s. t. Tage Ossian
Bernhard Strid och h. h. Gertrud f. Weick,
Tvärv. 6'.

17 april. En dotter t. Erik Lennart Jans
son och h. h. Hjördis Irene f. Appelqvist,
Grindstugärde H. 47.

VIGDA:

23 febr. Bengt Bruno Thulin, Algatan 2
och Gunvor Alice Olsson, Skogsbo.

12 april. Bertil Gösta Flink, Mariag. 13
och Ingrid Margareta Persson, Mariaplan
4.

Vid det tillfälle ALLHELGONAAF
TONEN den 31 oktober 1517, då Mar
tin Luther spikade sina 95 teser mot
avlatens missbruk på slottskyrkodör
ren i Wittenberg, torde Olof Petters
son, närkingen, ha varit med.

Som vi veta åhörde Olof Pettersson
Luthers föreläsningar i Wittenberg
över Galaterbrevet. Den unge studen
ten rycktes med av de åsikter, som
vid dessa framlades. Det var ju frå
gan om en radikal brytning med gär
ningsläran, d. v. s. den lära, som för
kunnade, att människan blir salig ge
nom goda gärningar. Luthers åsikt:
,,Goda gärningar göra icke en god
man, men en god man gör goda gär
ningar," gjorde djupt intryck på Olof
Pettersson eller Olaus Petri.

Men det viktigaste: Olaus Petri
kom tillbaka till Sverige, närmast till
Strängnäs, där han blev anställd så
som lärare vid domskolan, en skola
där blivande prästmän fingo sin ut
bildning. Emellertid utvecklade sig en
mycket hård strid mellan den refor
matoriske Olaus Petri och den påvligt

15 mars. Karl Jonas Arne Sjödin, Sthlm
och Ulla-Britt Hilma Linnea Andersson,
Värmdög. 1.
12 april. Karl Olov Darin, Hästhagsv. 5

och Brita Ingegärd Johansson, Kornmu
nalv. 1.

5 april. Albert Lennart Fagerstrom,
Hästhagsv, '3 och Maj Elisabet Eriksson,
Tallåsen 13.

16 febr. Karl Erik Borg, Dalvägen 3 och
Margot Elvira Jakobsson, Dalv. 3.

24 mars. Gunnar Eugen Fall, ösby 1:1
och Saara Inkeri Ruotsalainen, ösby 1:1.

5 april. Hans Erik Lennart Nordström,
Kullen 4 och Inga-Britta Magnusson,
Hästhagsterrassen 9.

22 mars. Erik Lennart Jansson, Sthlm
och Hjördis Irene Appelqvist, Grindstu
gärde H. 47.

22 mars. Friedrich Johann Reinhart,
G:la kont. och Margarete Schindler, G:la
kont.

DÖDA:

14 februari. F. fjärdingsmannen Oskar
Henning Söderberg, Tvärv. 18. 64 ån

19 febr. F. smeden Gideon Teodor Pet
tersson, Lagnö n:a 1:197. 78 år.

9 mars. Porslinsarb. Ernst Gunnar öd
man, Skeviksg. 1. 33 år.

7 april. Linjearb. Nils Åke Harry Hol
men, Mörtnäs 1:498. 42 år.

13 april. Porslinsarb. Karl Gustav Pet
tersson, Mariag. 1. 62 år.

sinnade biskopen Hans Brask i Lin
köping. När sedan Olaus Petri genom
Gustaf Vasas förmedling kommit till
Stockholm, fortsatte han sitt refor
matoriska verk med stor energi. In
te ens den hårda dödsdomen över ho
nom i Storkyrkans sakristia den 2 ja
nuari 1540, kunde slå ned hans mod.
Som vi veta var det Gustaf Vasa, som
avkunnade den domen.

Olaus Petri togs så småningom till
nåder av konungen och utnämndes till
kyrkoherde i Stockholms storkyrka,
numera stiftskyrka för vårt stift.

Olaus Petri var en sanningsägare,
orädd och obeveklig, en stridsman av
stora mått, en god företrädare för den
närkingska idogheten. Han var nog
också ganska utsliten, när han på
morgonen den 19 april 1552, för
jämnt 400 år sedan, gick över grän
sen till evighetens rike. - Genom
Olaus Petris förmedling började
svenska språket vinna insteg i hög
mässogudstjänsten. Han har därige
nom lärt det svenska folket att "läsa
i bok." Det var ju den tiden, då svens
karna besökte högmässan varje sön
dag. Då man på fullt allvar tog till
sig det budskap, som kyrkan hade att
giva. Det är det budskapet, som till
form och innehåll är ett dyrbart arv
från Olaus Petri. Hans gärning skall
leva, i vår kära svenska kyrka, hur
än åsikterna växla. I dag hyllar det
kyrkliga och borgerliga Sverige sin
store son och därmed svensk gärning
i kyrka och samhällsliv.

Och till sist: ,,Fädernas kyrka i
Sveriges land, kärast bland samfund
på jorden Vida hon famnar från
strand till strand. Fast är hon grun
dad av Herrens hand, byggd till hans
ära i Norden.

Olle Hallin

Till Gustavsbergs Fabrik, Kom
mun, församling, övriga föreningar
och sammanslutningar, för allt vän
ligt deltagande och hedersbevisning
ar. vid min makes bortgång fram
bäres .mitt varmaste tack.

Signe Söderberg.

Tack.
Till alla som deltog i sorgen vid min
käre makes bortgång ber jag få fram
föra mitt varma tack.

Britta ödman
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Folkbiblioteket
HUNDRA BÖCKER.

Bland böcker som under år 1951 inför
livats med Gustavsbergs folkbibliotek
märkas följande:

I-

Skönlitteratur:
Alving: Slarvigt men mänskligt.
Arner: Han har ingen annan.
Aronson: Den fjärde vägen.
Asklund: Röd skjorta.
Ayrne: Ur askan i elden.
Bates: Det blodröda svärdet.
Beijer: Kärvt blommar kärleken.
Björnstam: De gyllene stegen.
Botvid: Svart glädje.
Bowles: Den skyddande himlen.
Brittain: Ingen vet vad som hände.
Browallius: Vänd ryggen åt Sivert.
Buck: Guds män.
Corbet: Galgen väntar.
Dickson: Storbasens saga.
Edlund: Byta skinn.
Faulkner: Det allra heligaste.
Ferguson: Hejda vindens lopp.
Ferlin: Kejsarens papegoja.
Forsberg: Kvinnan och tistlarna.
France: Drottning Gåsfot.
Fridegård: Lars Hård går vidare.
Hammenhög: Torkan.
Hedberg: Då bleknar bruden.
Hedenvind-Eriksson: Gästabudet.
Heller: Ballader till bröderna.
Hemmingway: Över floden in bland trä-

den.
Hergin: Betala ditt pris.
Höijer: Martin går i gräset.
Innes: Silverskeppet.
Kazantzakis: Den eviga vandringen uppåt.
"ange: Inte flera mord.
~ja: När sommaren är förliden.
Ljungquist: Revolt i det gröna.
Llewellyn: Några blommor åt Shines.
Lo-Johansson: Analfabeten.
Lönsberg: Barnatro.
Nilsson-Tanner: Jag lilla tredjeman.
Norlind: Tystnadens hus.
Oljelund: Det hände på Kungsholmen.
Olsson: Goda gudar.
Oswald: Rondo.
Parling: Huset som var speldosa.
Rice: Rätt i rövarhänder.
von Rosen: Om djur och annat.
Rosendahl: Gud fader och tattaren.
Sayers: Handlingarna i målet.
Sebastian: Monstret.
(Selander): Den unga lyriken.
Shute: Fem svarta höns.
(Siwertz): All världens kärlek.
Söderberg: Störst i landet.
Taube: Hundra gröna mil.

Nu pimplar man strömming

Söndag 6 april, den tionde solskens
söndagen, 30 cm snö. Jag börjar dagen
med en timmes skidtur genom Älgsko
gen, Böle mosse, Nilstorp och Ekedals
skogen. Solen gassar emellertid på, det
blir stöp och kärft, så jag vänder hem
igen och byter ut skidorna mot cykel.
Nu går färden åt Tjustvikshållet. Det
är slaskigt och moddigt, men jag tar
mig fram till Gärdsviken, Och det lö
nar mödan. Framför mig ligger Baggens
fjärden, snötäckt, solig och lugn. Ut
spridda över isen synes en hel del folk
gruppvts, Det var ffakafänge i görning
en. Jag tar mig en promenad ut och
besöker de olika mannarna, som vaktar
vid sina hål. Och se vid varje hål låg
det strömmingshögar och glittrande i so-

len. Där stod Bertil Andersson. Man an
vänder sig av en vanlig torskpirk samt
några extra kronkrokar, som man fäs
ter efter reven. Sen står man där och
rycker och drar i hakar den ena efter den
andra, ibland två i taget. Strömmingen
håller sig' på c:a 15 meters djup och där
ifrån hade Bertil tagit upp 72 st. ström
mingar. Hade han fortsatt en stund till.
så hade han nog fått upp en val.
Men då hade väl inte hålet räckt till.
Jag fick lov att låna verktygen ett tag,
men räddade äran med att låna en sims
pa. Däremot var det några andra tor
skar, som fick en och annan torsk, men
dom skall jag inte namnge. Och så ett
påpekande: Även för detta fiske måste
man ha fiskekort !

H, 0.

Tengroth: Jungfruburen.
Trenter: Lek lilla Louise.
Wallquist: Mer än mantalsskriven.
Wheatley: Stormen kommer.
Wiksten: Blå gryning.
Wine: Född med svarta segel.
Wodehouse: Alla tiders Wodehouse.
Zetterholm: Simon trollkarlen.

Facklitteratur:

Abenius: Drabbad av renhet.
Ahlberg: Vad är kultur!
Arbman: Sportfiskarliv.
Bergman: Vildar och paradisfåglar.
Brandsten: Till havs med äventyret.
Breland: Skrock och fakta om djur.
Brilliot: Herdabrev.
Cederblad: Kamratskap.
Elldin: Klipp och bakgrunder.
Fiedler: Den sjungande fiskens flod.
Fogelklou: Barhuvud.
Folcke: Porträtt med bred ram.
Gaunitz: Varg och vargrännare.
Hedenius: Att välja livsåskådning.
Husmoderns När Var Hur.

Hagben: Matematik för miljoner.
Knutsson: Kvistigt och listigt.
Kumm: Samköp för hundra år sedan.
Lagercrantz: Agnes von Krusenstjerna.
Lidman: Stjärnan som tändes på nytt.
Lindberg: Jonas i valfiskens buk.
Lundkvist: Indiebrand.
Lundquist: Vildarna finns i väst.
Lövgren: Så fick vi sånger.
Macfie: Alaskakust.
Malm: I Kalle Schewens skärgård.
Nietzsche: Så talade Zarathustra.
Nycop: Östblocket genom vindrutan.
Ottoson: Handledning i amatörteater.
Pettersson: Med Albatross över havsdju-

pen.
Runeberg: Handbok i porslinsmålnlng.
Russell: Filosofi för lekmän.
Sallnäs-Björck: Svensk litteratur.
Sivgård: Skolor och utbildningsvägar,
Swahn: Stor-Stockholm.
Tjerneld: Stockholmsliv.
Westerlund: Gryning över djungel.
Wigforss: Minnen.
Wilhelm: Episoder.
Ursing: Svenska växter.
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Gustavsbergs Blåsorkester har en
gammal trevlig sed, vilken går ut på,
att när en av orkesterns medlemmar fyl
ler jämna är sä skall han uppvaktas om
inte med flygande fanor, sä dock med
klingande spel. Denna historia handlar
om ett sådant tillfälle.

Den "fyllande" var den i Gustavsbergs
musikliv inte alldeles okända Oscar Ull
berg. Uppe med tuppen var albtså or
kestern, man grupperade sig snyggt och
prydligt i en halvcirkel utanför Hästha
gen 2 där Ullbeng bodde i nedre våning
en. Morgonen var tyst och stilla, men sä
sattes instrumenten till blåssugna läp
par och nejden fylldes av sprittande
marschtoner. Gardinen i det Ullbergska
fönstret äkte åit sidan och där stod Oscar
iklädd bästa kostymen och väl förbe
redd. Men även i fönstret i andra våning
en äkte gardinen ät sidan och nu börjar
historien.
\J: denna lägenhet bodde från Småland
ko~ne Frans Augustsson vilken som

ung tillsammans med sin broder Otto
och en kamrat som endast gick under
benämningen Pettermåla bosatte sig i
Gustavsberg. Pettermåla flyttade så
småningom tillbaka till Pettermåla och
hade inte sedan besökt Postalinssamhäl
let. Men nu dagen innan Oscar Ullberg
fyllde flöt Pettermåla upp, inte för att
hylla Oscar utan för att hälsa på Frasse
och Augusta. Kvällen blev trevlig och
sen och det var först fram på småtim
marna som- Pettermäla somnade. Han
hade inte legat länge förrän fönsterru
torna började skallra av starka, klara,
härliga toner. Han låg stilla och lyssna
de ett ögonblick. Vad var meningen, vad
i alla tider var det fråga om - det var
väl inte honom det . . . I ett huj var
han uppe på benen och framme vid
fönstret, gardinen ät sidan . . . Jo jo
mensann, otroligt! Nedanför fönstret
stod en musikkår, stor och pampig som
självaste Kronobergarnas med till och
med bastrumma. Han blev stum. Ville
man verkligen pä detta högtidliga sätt
hälsa en gammal Gustavsbergare väl
kommen Mer? Med 'blicken fästad på
den stora bastuban stod han i stram giv
akt, iklädd en krympt trikåtröja som
slutade 75 cm. ovanför knäna. Btora sal
ta tårar rullade utmed kinderna, passe
rande trikåtröjan och ned på bara mäs
singen. Blicken släppte bastuban och
höjdes över tallarna på åsen, fortsatte
uppåt den blå himlen, där den bet sig
fast och stannade. För i himmelen var
Petterrnåla nu och där ville han stanna.
Tänka sig bara, en hel stor musikkår
spelade för honom, o om dom aldrig ville
sluta. Men det gjorde dom, när biten
var slut.

Musikgrabbarna hade också höjt blic
karna. Vem var det som stod där uppe
i Frasses fönster så gott som i bara

Hjalmar Branting-
monumentet

Annan-dag Pingst, i samband med att
Socialdemokratiska partiet öppnar sin
19:de kongress i Stockholm, kommer
statsminister Erlander att avtäcka Carl
Eldhs Brantingunonument, som skall stå
på Norra Bantorget i ,Stockholm.

Gunnar Andersson har ur sitt album
plockat fram ett minne frän Brantings
dödsdag är 1925.

Det var den 24 februari 1925. För
Gustavsbergs del befann vi oss i ett kri
tiskt läge. Hela porslinsindustrien och
flera av våra stora näringsgrenar voro
indragna i arbetskonflikt, det var strejk.
Genom det dåliga förhandlingsläget kun
de man inte heller !förvänta sig några
större framgängar vid kommande under
handlingar.

Vi voro nägra grabbar som använde
ledigheten till att organisera upp <len
socialdemokratiska ungdomsrörelsen på
Värmdön. Nedskrivaren av dessa rader
hade nyss bliviit vald till ordförande i
un,gdomsklubben i Gustavsberg. Vi hade
just druckit kaffe pä Jernbergs kafe
vid Wik - det var förutom jag själv
Anton Andersson och Oskar Johansson
-- vi väntade Per Lundin, Erik och
Kalle ,Nilsson, som skulle komma senare.
När vi satt och "sala" ihop våra korv
ören för att betala kaffet kom biträdet
infarande och sa': "Branting är död."
Hjalmar Branting död! - Vilket oerhört
slag för oss. Vi kände plötsligt som om
vi förlorat allt. Tänk, vilken betydelse
han haft för arbetarrörelsen. - Och
för hela vårt folk. För oss unga inom
rörelsen var han den borna ledargestal
ten. Han var Klippan som stod fast på

mässingen? Ja det grubblade man på
under det man spelade, men nu var det
färdigt med första biten och så fort den
sista tonen förkllngat, så lutade Petter
måla sig över fönsterkarmen, höjde
rösten och talade till de förbluffande
musikerna och sade:
- Kära, kära vänner, jag är för tår

drucken för att kunna trycka ut de som
jag känner i denna underbara stund,
visserligen har jag varit borta från Gus
tavsberg i över 30 är men aldrig i livet
hade jag väntat mej ett sådant furstligt
mottagande, jag kan bara säja, Tack
Kära Vänner. - Och se nu hade musik
grabbarna fattat galoppen, kåren var nu
fulltalig, för nu hade även Ullberg ,gått
ut ttll grabbarna för att se vad som till
drog sig en trappa upp. - Tablå?

E. 0.
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Korpprisutdelning

l

Torsdagen den 20 mars var det pris
utdelning för korporationsidrotten på
Folkan. I Torsten Rolfs frånvaro var
Dahlberg ensam 'herre på täppan' när
det gällde att hålla reda på de olika
prestationerna, som grabbarna presterat
inom fotboll och bandy, skidor, varpa
och skytte.I den sistnämnda grenen flöt
Oskar Bergqvist upp och delade ut pri
serna med hjälp av aftonens gäst Sigge
Mattsson.

Ja, det hela började med Sören Rolfs
trio, som spelade Sörens egna komposi
tioner, valserna Vid ödetorpet och Ny
sätravalsen samt Lännerstaschottis.
Dahlberg gav en redogörelse för Korp
idrotten sedan våren 1951. Orienterarna
hade visat framfötterna vid ett flertal
tillfällen, idrottsutbyte skall ske med
Fiskeby och Nynäshamn, Sanitet blev
fabriksmästare i fotbollen, medan Bad
kar vann vandringspriset i skytte. Ban
dylaget fick motta vandrtngsprrset i
korpbandyn 1951 och omedelbart lämna
tillbaka det, ty i år blev man bara tvåa.

demokratiens grund, när många vajade
för de diktaturideologiska stormar, som
efter första världskriget drog över lan
det. Vi som följt hans artiklar under
signaturen Hj. B-g. Och hur skulle det
gå i vår pågående kamp, uppgörelsen
mellan kapital och arbete, som vi rtrodde,
Nu hade hans lugna ledarbegåvning be
hövts mer än någonsin.
- Det var modstulna ungdomar som

vandrade hem till Gustavsberg den da
gen. Men vi skulle inte .ge oss! Vem
skulle •bli Brantings efterträdare? Jo,

-<:_redrik Vilhelm Thorsson, det förstod
:!'\!'er Albin var inte självskriven arv
tagare vid denna tid, han blev det senare

så mycket rikligare mått.

Gustavsbergarnas delegation vid
Brantings jordfästning.

Skidsäsongen har varit livlig och Gus
tavsbergs Fabriker har vunnit både
Korpstafett och RM, och fabriksmäster
skapstävlingar hade samlat många del
tagare. Och så var det som sagt varpa
och tennis m.m. Särskilt intressant var
att höra att vi kanske får Kooperativa
Nordiska Spel 1953.

Därefiter besteg Einar Olsson estraden
och han kallade fram Sigge Mattsson
för att få en pratstund med honom. Och
det fick han ...

Det inte Mattsson visste, det kunde
John Dahlkvist tala om, ty han befann
sig vid "ririgside" både i Mora och här.
Så förhördes Sigges fru om hur hon kän
de det under Vasaloppet och det visa
de sig vara ungefär detsamma som alla

andra radiolyssnare. Vännen Gösta över
lämnade chevalerislot till paret Matts
son vackra blommor och keramiksaker.

Så började den väldiga prisutdelning
en. Dahlberg läste och "Påpan" och Sig
ge delade ut priserna som på löpande
band. Där var bandyspelare i bruna
skinnrockar och skidlöpare i vanliga ko
stymer, fotbollspelare och skyttar samt
varpakastare i en härlig blandning.

Som avslutning skulle det bli 3 idrotts
filmer och det blev det också, fast fil
men om Gunder Hägg i Vålådalen blev
ersatt med en annan.

"Ja, det där gick ju fint", tyckte Dahl
berg efteråt, "men hade det klickat nå
gonstans, så hade jag Snoddas "Flot
tarkärlek" i bakfickan, som jag gjorde
succe med på K.P.A:s samkväm på
Värdshuset."

Så ska det kanske tilläggas att Hil
ding Ohlson var i flitig verksamhet med
sin kamera och att han gick i närkamp,
kan Ni se på bilderna här ovan.

Axman.

Ungdomsträff

Folksam hade den 18 mars inbjudit
till Ungdomsträff på 'Rotundan och de
200 ungdomarna fick uppleva en verk
ligt trevlig och hyvsad kväll, där Jay
Elfvings orkester angav tonen. Orkes
tern var under dagen inbjuden att se
fabriken och gav samtidigt en konsert i
fabriksradion, varifrån ovanstående bild
är hämtad. Den 29 mars hade Folksam
sin avslutnings- och finalträff i Blå Hal
len under medverkan av ett flertal po
pulära idrottsstjärnor. Ett 90-tal gus
tavsbergare deltog och abonnerade bus
sar skötte om transporten. Det är sådana
samkväm och arrangemang, som ungdo
men trivs med.

BLASORKESTERN ordnar

den 29 juni

Lustresa med ENA I

till Sandhamn.

Vita Hästen
KONDITORI CAFt

Tel. 30429
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WC stol
med ringsifs,
nr 315

I alla badrum rymliga eller trånga

Gustavsbergs porslinsemaljerade badkar hör hemma i alla
miljöer. Med sina löstagbara emaljerade fronter och ett rikt
urval av färger tillfredsställer det alla smakriktningar och
inbjuder till snart sagt obegränsade inredningskombinationer,
lnredningstips och färgställningar till personliga badrum kan
erhållas på begäran.
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Bide med
vulstspolning
nr 101

- en industri i folkhälsans tjänst
Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall
520860 131569 72630 58265

Pris 75 öre
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Företag och samhälle
Gustavsberg jubilerar detta år.

Det är 125 år sedan fabriken
anlades härute, två mil från Sve
riges huvudstad. Det var till att
börja med en liten och ringa an
läggning i Gustavsberg. De mäk
tiga i gamla Värmdö socken såg
med stor skepsis det nya samhäl
let växa fram vid Farstaviken.
Sockenprotokollen bär vittne här
om. Det var också en kritisk och
svår tid; djärv företagsamhet, tål
modigt och slitsamt arbete skulle
dock föra fabriken och samhället
framåt. Gustavsberg bildade egen
kommun den 1 jan. 1902 genom av
söndring från Värmdö urgamla
skärgårdskommun och den 1 jan.
i år återförenas Gustavsberg och
Ingarö. Vår tidning, Gustavs
bergaren, upplever sin tionde år
gång. Detta vågade vi knappast
ana eller hoppas på när vi började
utge densamma. -

Företagsamheten tog ett jätte
steg i Gustavsberg i slutet på förra
och i början på detta århundrade.
En kraftfull ledning, som hade in
flytande på olika håll inom sam
hällslivet, regerade och ledde med
kraft och myndighet. Arbetskraf
ten var billig och lätttillgänglig.
Varken företag eller samhälle eller
kommun var så komplicerade då
som nu. Men andra tider skulle
stunda och på trettiotalet kom kri
sen. De nya tekniska landvinning
arna måste genomföras och ar
betskraften framstod som en lika
berättigad part och fordrade sin
del av produktionsresultatet. - Då
kom konsumenternas sammanslut
ning och gav nytt liv i det avtyna
de samhället.
Gustavsbergs kommun har grun

dats genom att fabrikerna för
lagts hit. I femtio år utgjordes
kommunen de facto av Gustavs
bergs Fabrikers egendomar. Detta
har varit en styrka för båda par
ter men har också för båda med
fört vissa avigsidor. Fabriken har
varit bunden av kommunen och
tvärtom. Apparaten har i många
fall varit mera tungrodd. Genom
att fabriken givit anslag och sub
ventioner till olika verksamhets
grenar har kommunen blivit en be
lastning för fabriken många gång
er, anser några. Andra återigen
har den uppfattningen, att kom
munens rörelsefrihet kringsnöres

genom den väldiga makt som före
taget äger härstädes. Många har
svårt att fatta att det måste va
ra en intim gemenskap kommunen
-fabriken. Gustavsberg är väl det
enda verkliga bruk i storstadens
omedelbara närhet. Genom att de
flesta haft sin utkomst vid före
taget har bidrag givits till kultu
rella och sociala angelägenheter då
det i stort sett varit de egna an
ställda som åtnjutit förmånerna.
- Här ligger något väsentligt hos
de svenska bruken som mindre stä
der och samhällen ofta sakna. En
homogen befolkning, ett utpräglat
föreningsliv, ett livaktigt studiear
bete, sång- och musikutövande,
idrotts- och hobbyverksamhet etc.

De kommunalt verksamma för
troendemännen inser värdet av
samarbetet med företaget. Inför
nya storkommunen har ramen för
den kommunala verksamheten vid
gats. Lagstiftningen ställer undan
för undan större krav på kommu
nerna och man får inte draga sig
undan. Kommunen blir huvudman
för allt större områden och isyn
nerhet det sociala arbetet med åld
ringsvård, barna- och ungdoms
vård, folkpensioner och bostäder
har trätt i förgrunden. En rikliga
re service inom handeln med flera
områden tränger också på. - Vi
måste hasta försiktigt; utgifterna
på debetsedlarna sätter spår efter
sig om man gör alltför stora ut
flykter.

Vi har dock utöver vår gemen
skap kommun-fabrik även de oli
ka ytterområdena inom kommu
nen som inte får glömmas. Det
tarvar tid, kraft och ansträngning
att penetrera de problem vi kom
mer att möta. Ett står fast: Alla
parter tjänar på ett förtroendefullt
samarbete. Vår tid inbjuder
inte till inbördes strider. Vi skall
ställa fordringar också på oss själ
va. Den gemenskap vi äga och för
vilken "Gustavsbergaren" vill va
ra ett samlande organ får inte
plottras bort. Vi har olika mening
ar i mångt och mycket och detta
är befruktande för vårt personliga
och gemensamma arbete. - Detta
är en förutsättning för kulturellt
och socialt framåtskridande. Men
i avgörande och för vårt samhälle
och folk livsviktiga frågor där
måste vi stå fullständigt eniga.
Frihet och trygghet kan inte vin
nas och bevaras om inte var och
en känner ansvar och gemenskap.

Gunnar Andersson.
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Ett jubileumsår
Keramisk produktion har ända se

dan början av 1640-talet oavbrutet
bedrivits i Gustavsberg. Först omfat
tade den tegeltillverkning. Ur kun
skapen att forma leran och fixera for
men i en efterföljande bränning växte
den keramiska yrkeskunskap fram
som ledde till upptagandet av pors
linstillverkningen. Födelseåret som
porslinsfabrik kan räknas till 1827.
Vi kunna alltså i år fira 125-årsjubi
Ieum. Den 4 juni 1937 förvärvade
KF företaget och vid årsskiftet 1942
-43 startades denna tidning. - 15-
års. och 10-årsjulbilarer.

De flesta av oss veta hur läget
var när Kooperativa Förbundet i juni
1937 förvärvade Gustavsberg. Den
hårda konkurrensen för hushållspors
linet, framförallt genom dumping
från utlandet, hade tvingat såväl Gus
tavsberg som övriga hushållsporslins
fabriker att sälja produkterna under
självkostnadspriserna. Reserverna
förbrukades. Nytt kapital för nöd
vändig teknisk nydaning åstadkoms
icke inom företagen. Lånemöjlighe
terna voro begränsade. Genom att KF
förvärvade Gustavsberg, och andra
kapitalkraftiga företag förvärvade
övriga större porslinsfabriker i lan
det skapades inom loppet av några få
år förutsättningar för den tekniska
nydaningen. Under kriget fick tempot
dämpas men arbetet fortsatte. Från
1939 till 1951 ha vi icke haft avsätt
ningssvårigheter. Situationen är nu
förändrad. Den svenska hushålls
porslinsindustrins kapacitet är vä
sentligt större än före kriget. De län
der som sedan gammalt ha exporte
rat hit har efter kriget åter blivit
storleverantörer till vår marknad och
komma icke frivilligt att dra sig till
baka. När därför varubristen har
täckts synes vi komma i ett läge
som företer vissa likheter med textil
industrin, d.v.s. utbuden på porslinet
är större än efterfrågan. Trots att de

nominella inkomsterna ökat förefaller
efterfrågan på konsumtionsvarorna
att vara lägre än för några år se
dan, Flera orsaker bidraga väl härtill
bl, a. en förväntan att priserna skola
sjunka och rädslan för att svåra ti
der stunda och att det därför är nöd
vändigt ha ett sparkapital till förfo
gande.

Den svenska hushållsporslinsindu
strins kapacitet är icke utnyttjad för
fullt. De senaste utbyggnaderna ha
icke kommit till full användning. Om
vi se på Gustavsberg utnyttja vi t. ex.
hushållsfabriken endast till ca 70 %
av dess kapacitet. De senaste kost
nadsstegringarna, framförallt löneök
ningarna, kunna icke tas ut i form av
högre priser. Den främsta möjlighe
ten vi ha att få ned kostnaderna är
att utnyttja anläggningarna för fullt.
Ty ränte- och amorteringskostnader
äro lika stora vare sig vi arbeta för
fullt eller utnyttja anläggningarna i
mindre omfattning. Bränsleförbruk
ningen i ugnarna stegras icke i takt
med produktionen i dem. En stor
del av de löner som icke äro direkt
bundna till produkten komma icke
att öka om vi producera mera. Detta
kräver dock en· ökad försäljningsak
tivitet och vi ha också inlett ett ar
bete i denna riktning.

Ledmotivet när vi byggde om hus
hållsporslinsfabriken och konstgods
avdelningen var att icke överdimen
sionera dessa utan försöka hålla dem
inom en ram som skulle göra det möj
ligt att ha dem fullt sysselsatta även
i mindre goda konjunkturer. Om icke
köpmotståndet blir alltför stort och
vi icke hamnar i en omfattande kris
böra vi ha mycket stora förutsätt
ningar att upprätthålla och även så
småningom stegra vår försäljningsvo
lym så att anläggningarna kunna ut
nyttjas för fullt. Härför fordras me
ra personal, mera personal fordrar
mera bostäder. Vi kunna sålunda en
dast räkna med att nå detta mål på
något längre sikt.

Gustavsberg har sedan snart
fyrtio år kämpat i främsta le
det bland de svenska industrier
na för att söka höja den allmänna
smaknivån inom Iandet, Sedan KF
förvärvade Gustavsberg ha möjlig
heterna i detta avseende väsentligt
ökats.. Med den tekniska och perso
nella utrustning vi nu ha inom före
taget bör våra möjligheter att göra
en värdefull insats ha väsentligt
ökats. Hur fast rot dessa kvalitets
tankegångar slagit inom det svenska
folket kanske bäst framgår av ett ci
tat ur det betänkande som arbetar-

rörelsens kulturkommitte avgivit till
socialdemokratiska partikongressen
försommaren 1952:

"Som ett av de allra viktigaste må
len för vår kulturpolitik måste vi
se en höjd kvalitet inom hemkultur,
byggnadskonst och stadsbyggande."

När KF övertog Gustavsberg var
problemet icke bara att rekonstruera
en porslinsfabrik och reparera upp de
bostäder som hörde dit. På längre
sikt gällde det att skapa förutsätt
ningar för ett samhälle att finna sin
livsform. En hushållsporslinsfabrik
utgjorde icke tillräckligt underlag
härför. En utvidgning i andra rikt
ningar var därför nödvändig. Helst
borde det nya ansluta sig till det kun
nande som redan fanns tillgängligt
inom industrin men dessutom borde
en ev. ny verksamhet på ett naturligt
sätt bidraga till att främja de mål
för vilka KF verkar, nämligen att
skapa rikare och bättre livsbetingel
ser för människorna. Möjligheterna
att kombinera dessa båda tankegång
ar förelåg. Näst efter mat och klä
deskostnader tar bostaden den största
delen av inkomsten. De moderna bo
städerna i dag taga ca 25-30 % av
inkomsten - om sen en del döljes ge
nom subventioner förändrar detta ic
ke det faktiska förhållandet på nå
got sätt. Analyserar man hyreskost
naden visar det sig att ca. 1/3 av
hyreskostnaden faller inom den grupp
som kallas för värme. och sanitet.
Byggandet av sanitetsporslinsfabri
ken anknöt på ett naturligt sätt till
den kunnighet som fanns i Gustavs
berg. Samtidigt utgjorde det en god
startpunkt för att försöka göra en
insats- inom värme- och sanitetsfac
ket. Vi ha sedan fullföljt detta arbe
te. I Gustavsberg ha vi sanitetspors
lins- · och badkarsfabrikerna samt
tillverkningen av stora· smidda pan
nor, i Västerås villapannor, i Strebel
verken ha vi ännu några månader
gjutna pannor för att i slutet av detta
år där övergå till aducerade rörde
lar. De gjutna pannorna komma se
dan att förläggas till fabriken i Ref
tele som vi arrenderat av KF från oci1
med den 1.1.1952. Där tillverkas även
varmvattenberedare och tillverkning
en av stora pannor har påbörjats.
AB Svetsekonomi i Eskilstuna arren
dera vi likaledes av KF sedan 1.1.52.
Meningen är att dit koncentrera
varmvattenberedartillverkningen. I
Oxelösund tillverkavi centrifugalgjut
na vattenlednings- och avloppsrör.
Dessutom ha vi upptagit samarbete
med ett flertal svenska och utländska
fabriker och saluföra deras produkter
tillsammans med våra egna tillverk-
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ningar. Vi torde nog kunna säga att
vi bidragit till en rationalisering av
både produktion och distribution ge
nom våra insatser, liksom vi även
genom kvalitetshöjningar och på an
nat sätt förbilligat driftskostnaderna.

Det går knappt en dag utan att
tidningarna innehålla skildringar om
den svåra bostadsbristen. Alla poli
tiska partier äro eniga om att bo
stadsproduktion bör beredas prioritet.
Följaktligen borde vi kunna räkna
med att bostadsproduktionen icke
blott skall kunna hållas vid nuvaran
de nivå utan även stegras. Det finns
dock en hel del frågetecken. Blir det
sämre tider bli människorna rädda
att flytta in i de nya dyra bostäderna.
De tränga ihop sig i mindre bostäder.
Äktenskapsfrekvensen kanske går
ned. Inneboende-systemet kanske bör
jar igen. Därtill kommer att de hö
ga kostnaderna avskräcka många
från ombyggnader och modernisering
ar. Dessutom är byggnadsarbetarnas
antal begränsat. Trots den relativt
höga årsinkomsten för dessa arbeta
regrupper under de år då de äro i sin
fulla kraft är det svårt att få nyre
krytering till yrkena. Det är svårt
och tungt arbete ofta under mycket
påfrestande förhållanden. Även om
det numera är en jämnare arbetstill
gång än förr är känslan av otrygg
het väsentligt större hos denna grupp
än hos de i övrig industri verksamma
människorna. Trots detta böra vi med
tillförsikt kunna se framåt för den
del av våt produktion som samman
hänger med byggnadsverksamheten.
Vi ha dock här att räkna med en vä
sentligt hårdare konkurrens än tidi
gare. Trots de väsentliga kostnads
stegringar vi haft på produktionssi
dan ha vi för våra huvudprodukter
icke kunnat höja priserna. De and
ringar som skett äro prissänkningar.
På exporten äro dessa svårigheter
mycket betydande. Därför att det är
jubileumsår kanske det i alla fall är
bäst att icke jubla för mycket - men
icke heller att se framtiden i svart.
Vi ha nämligen en industriell utrust
ning och en allmän kunnighet och
skicklighet inom företaget som bör
ge oss möjligheter att klara oss även
om det blir blåsväder.

Att det ekonomiska klimatet blivit
bistrare skall vi dock alla göra klart
för oss. Ett företags ekonomiska pro
blem är i mångt och mycket av lik
nande karaktär som en familjs. Nu
har vår "familj" liksom många andra
industrifamiljer i Sverige kommit i
den situationen att vi ha bundit oss
för väsentligt stegrade utgifter men
samtidigt ha vi att räkna med min-

skade inkomster. Vad skall vi göra i
en sådan situation? Precis vad varje
enskild och varje familj måste göra
- lära oss vända på varenda fem
öring innan vi ge ut den. Och mer än
det. För att förbättra likviditeten
måste vi söka minska alla råmate
rial-lager så långt vi våga med hän
syn till en lugn fabrikation och svå
righeten att förnya dem, vi måste
minska alla halvfabrikatlager, så
långt det går även färdigvarulagren.
Men det är lättare sagt en gjort. Vå
ra kunder befinner sig nämligen i
samma situation - därför vilja de
icke hålla några lager utan tömma i
första hand de lager de ha och sen
vill de endast köpa in i den mån de
förbruka varorna. Vi ha därför ett
tryck från efterfrågesidan som tving
ar upp våra lager. Detta har fört till
att vi tömt råmateriallagren i rätt
betydande omfattning men fått en ök
ning på _ färdigvarulagren. Vi räkna
med att dessa skola minska under
andra halvåret - men till hösten
kommer den nödvändiga påfyllnaden
av råmateriallagren igen. Härtill
kommer den minskade likviditeten
hos alla våra kunder som gör att de,
där så är möjligt, dra ut krediterna.
När det gäller att få fram penning
medel för förbättring av den tekniska
utrustningen eller till att bygga nya
lokaler stöter vi ännu hårdare ihop
med det faktum att vi ha ökade ut
gifter och minskade inkomster. Vi
måste möta detta genom att avstå
från en hel del av de planer som
vi haft. Vi hade t. ex. räknat med att
kunna bygga ett lager för sanitets
porslin och för badkar. Likaså en ny
anläggning för frittugnarna till bad
karsfabriken och hushållsporslinsfa
briken. Detta måste vi t. v. avstå
ifrån. Även andra planer ha skrin
lagts. Detta betyder att den tekniska
utvecklingstakten bromsas upp vil
ket på längre sikt betyder att möj
ligheterna till standardförbättringar
bli mindre. De flesta män som hunnit
litet till åren ha väl varit med om
att när de voro pojkar så fick de ärva
de äldre brödernas kläder när de var
utslitna eller gå i kläder som voro
omsydda av pappas gamla. När vi
sen blev äldre slet vi på kostymerna
tills vi fingo vända dem - sen gick
det en tid till. Vi få nog göra något
liknande nu inom industrin. Vi få
slita på våra kläder vi ha och vi kan
ske få vända dem också innan vi få
råd att skaffa nya. Erfarenheten har
lärt oss alla att detta är möjligt även
om vi måste säga oss att det är roli
gare att få nytt. Då vi alla väl är
överens om att det är önskvärt att

den tekniska framstegstakten icke
bromsas upp mera än som är absolut
nödvändigt, gäller det att finna nya
vägar att förbilliga produktionen
utan större kapitalinvesteringar. Här
ha vi alla möjligheter att hjälpa till.
Ofta kan genom enkla åtgärder pro
duktionen stegras. Arbetsoperationer
kanske kunna elimineras. Prima-pro
centen förbättras, kvaliten stegras. Vi
måste alla göra klart för oss att när
inkomsterna icke kunna stegras måste
utgifterna minskas för att penning
medel skola friställas för det tekniska
framstegsarbetet. Nu är detta den
väg vi med förenade krafter skola
beträda. Jag tycker det är en mycket
lämplig uppgift att starta ett jubi
leumsår med. Det har varit Gustavs
bergs huvudtema under 125 års ut
veckling och vi få nu tillfälle visa
att vi icke ha glömt bort det gamla
och beprövade receptet. .

Den yngste jubilaren, "Gus
tavsbergaren", är en rätt ori
ginell företeelse. I alla de fall
jag känner, har en tidning av denna
karaktär i regel varit en företagstid
ning som redigeras centralt inom fö
retaget. Jag tror dock att den lös
ning vi fann här i Gustavsberg att
förlägga ansvaret för tidningens ut
formning till en "studiecirkel", där
alla samhällsintressena voro företräd
da, var mycket lycklig med hänsyn
till de speciella förhållanden under
vilka vi arbetat. Andra tidningar av
liknande sort ha nog ofta en väsent
ligt mera påkostad utstyrsel, men jag
har en känsla av att "Gustavsberga
ren" har vissa mänskliga kvaliteer
som de andra sakna - och jag tror
icke att någon tidning har en mera
intresserad läsekrets. Vi äro skyldiga
alla dem som offrat tid och krafter
för tidningen stort tack. Jag tror att
den har alla förutsättningar att le
va lika länge som företaget. Och det
bör ha goda förutsättningar att upp
nå en aktningsvärd ålder om icke
ofred kommer. Ty i det skick företa
get nu <befinner sig kanske vi med
idrotten kan säga att det är inne i
"andra andningen". Vi ha nu samlat
så mycket krafter att vi måste kun
na göra en värdefull insats genom
vårt fortsatta arbete. Om vi alla gö
ra vårt bästa och hålla ihop på ett
riktigt sätt skall det nog bli möjligt
för oss att infria de förhoppningar
som sattes till oss under de gångna
åren när vi finansiellt och på andra
sätt bereddes möjligheter att bygga
samhället och fabrikerna till det skick
de äro idag.

Hjalmar Olsen.



Det byggdes av tegel, som själv man brände,
och trä från skog, som fälldes på plats.
Och oxarna drog och fororna vände,
men lerorna komme med utländsk seglats.
Till skärgården sökte sig stadiga kullor
och fattig småländsk statares son.
Och mången skrevs in i brukets rullor,
som ingen vet var han kom ifrån.

De formade leran med seniga händer,
som vättes i slam och vänjdes vid sot.
De sveddes av hettan från rundugnens bränder
och sleto i köld för föda och bot.

Trång var den boning, som man måste dela.
Och fukten slog in genom väggarnas trä.
Med vattenhämtning fick kvinnorna träla.
Åt vedbacken männen sin fritid fick ge.
I brönnvinet sökte en del sig trösten,
och eländet stärkte med sjukdom sin post.
I bönhuset lyssnade andra till rösten,
som hugnade sökarens andliga kost.

Men visst fanns det mången, som nöjdes med dagen.
Han fick ju föda för knog och besvär.
Där gavs också lördag, då dans var i hagen
och solsken och grönska fördrev hans misär.

Så kommo hit utländska fackmän att lära
de svenske att maka porslin med finess.
För hantverket samlades stolthet och ära
i pjäser till kejsare, hov och nobless.
Serviser nu målades fint av konstnärer,
Scrafitto, majolika, jasper, fajans
gav bolaget rykte och fina affärer
och Old Gustavsberg dess ära och glans.
Nu slottet blev rustat, och lagårn och logen.
För folket blev också över en slant.
Och Klubben, kapellet, skolan och krogen
och Stenhusen blev på framgången pant.
I skråandans, ståndens och herrefolks anda
blev skillnad på yrken, på man och fason.
Den ena var fin och kunde ej blanda
med enklare folk sin förnäma person.

Men nyare tider med konjunkturer
och närmande, fjärmande världskontakt,
de rubbade hårt idyllens figurer,
där arbetets söner sent kände sin makt.
Snart kriserna kom av krig och elände,
då maten blev knapp och våldet tog ton.
Ur världen som brann man anade, kände
att räddningen fanns i kooperation.
Det gamla bruket med sekellång bana
till salu bjöds ut av en trött principal.
Och lösningen blev: Uppliva och dana
med hjälp genom hushållens sparkapital !
Här kan jag slut på mitt scltstörtk bebåda.
Ty femton års gärning själv talar sitt språk.
Nog fattas här mycket, men det vi kan skåda
med rätta kan kollos en värdig epok.

LEKAREN
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Med Gustavsbergs -läkare
1870-1926

I det gamla Värmdö skeppslags lä
kardistrikt har troligen läkare fun
nits sedan 1840-talet. Arkivhandling
ar finnas dock bevarade först från
1870. Bland läkarnamn finner man
då C. Brandberg, vilken gjorde avsy
ningen av apoteket, Carl Gustav Nor
berg och Carl Henrik Benckert. Aren
1880-91 tjänstgjorde Leonard Schle
gel. Under dennes tid omändrades
tjänsten till extra provinsialläkar
distrikt 1891. Aren 1892-95 ha vi
Bror Fristedt, Gottfrid Ramberg
1895-96, Knut Lindhe 1896-26
och Gustav Berndtsson fram till 1951.

Dessa distriktsläkare, men även
extra provinsialläkare, tillsattes av
Gustavsbergs Fabrikers Intressenter
och voro på så sätt beroende av fa
briksledningen. Så berättas om Nor
berg, att han, då han i en hälsovårds
fråga ej fick, som han ville, tog
avsked. Han blev senare stadsläkare
i Eksjö och förste provinsialläkare i
Södermanlands län.

Distriktsläkarna hade sin mottag
ning å Värdshuset. I och med att
Schlegel blev förordnad till extra pro
vinsialläkare flyttades mottagningen
till särskild doktorsgård vid Värmdö
gatan. Denna gård har senare städse
varit säte för distriktets läkare och
har genomgått en rad om- och till
byggnader bl. a. då Lindhe 1896 och
Berndtsson 1926 tillträdde sina be
fattningar. Sin senaste utformning
har doktorsgården fått 1951.

Före Lindhes tid synes mottagning
en ha varit undermålig. Lindhe omta
lar själv att han kallade väntrum
met for "spottkoppen". Han berättar
vidare att en arbetare hade fattat
agg till fabriksledningen och skrev
en massa förklenande omdömen om
de usla förhållandena, som rådde vid
Gustavsberg. Av allt, som skrevs, var
dock endast beskyllningarna om lä
karmottagningen sanna. Detta ledde
även till att Lindhe fick fria händer
att ordna doktorsgården. Han skulle
bara komma in med ett kostnadsför
slag till dåvarande disponenten Wil
helm Odelberg.

Medikamentsförråd
Medikamentsförrådet inrättades i

Gustavsberg 1875._ Tillståndsbevis

hade utfärdats av Kungl. Sundhets
collegium den 4 juni 1875 åt apote
karen 'och riddaren J. Braconier vid
apoteket Svanen i Stockholm. Avsy
ningsprotokollet är daterat den 3/7
1875. Förrådet hörde fram till 1915
under Svanen: varefter apoteket Kor
pen var huvudman. Självständigt blev
apoteket 1921.
Förste föreståndare för medika

mentsförrådet var Gustav Boman. I
avsyningsprotokollet heter det bl. a.
. . . att detsamma uppsatts under led
ning av blivande föreståndaren, år
ordnat med utmärkt noggrannhet och
omtanke, att pharmacopens föreskrif
ter och gällande förordningar äro
samvetsgrant iakttagne, att loka
lerna äro af mycket god beskaffen
het och förråden för ortens behof i
fullt tillräcklig mängd, hvadan såle
des alla villkor äro uppfyllda för att
medikamentsförrådet måtte komma
att åtnjuta allmänhetens förtroen
de ...

Se vi på apotekets vidare öden, fin
ner vi, att omsättningen år från år
stegrades. Arbetarbefolkningen hade
s. k. "fri medicin". Vid fabriken gjor
des dock avdrag efter ett visst system
för en del förmåner och medicin. Me
dicinkostnaderna ökade dock under
åren, så att fabriken varje år måste
satsa en ej så liten del. Därav hade
uttrycket fri medicin uppkommit. Om
sättningen på apoteket var 1915
13.400 kr. varav fabriken betalade
7.700. Ar 1918 var omsättningen uppe
i 26.940 varav fabriken betalade
12.752 och distriktet i övrigt 14.194.
Detta var första året, som distriktet
i apoteksinköp överskred gustavsber
garna. Frågan om självständigt apo
tek var nu aktuell och i sin skrivelse
till Medicinalstyrelsen framhåller
Lindhe bl. a. att apotekslokalerna vo
ro i fullgott skick och beträffande hy
ran tror jag mig bestämt veta att fa
briksledningen i så fall ämnar bibe
hålla hyran som hittills 1.000 kr. om
året.

Befolkningssiffror
Ar 1883 omfattade distriktet föl

jande kommuner. Vermdö med 4.271
inv, (Gustavsberg tillhörde på den ti-

den Vermdö), Ingarö 784 inv., Djurö
1.084 inv., Möja 696 och Bo 664 inv.
Inalles således 7.499 inv.

Ar 1892 var antalet döda 164, födda
241, antalet döda under 1 år 49. Till
jämförelse kasta vi redan nu fram
siffrorna för det år Lindhe slutade
1926. Det var d. 9.979 inv. Döda 136,
födda 165 och döda under ett år 9.
Siffror från årsberättelsen 1952 kan
ock ha sitt intresse. Befolkningssiff
ran var då i det nu med Boo reducera
de distriktet 7.455 (alltså direkt jäm
förbara med siffrorna från 1883). Un
der året döda 73, levande födda 108
och döda under ett års ålder 3. Vi
se här hur vi ha att göra med ett
våldsamt sjunkande födelsetal men
även dödstal vilket gör sig mest gäl
lande i spädbarnsåldern.

Läkar/iirder
Det är gammal tid och ny tid vi

kunna jämföra, men vi kunna ock lå
ta tanken jämföra ny tid och gam
mal, då man sitter bekvämt tillbaka
lutad i en bil och susar fram över
de asfalterade vägarna. Här och där
ser man den gamla vägen. Smal och
delvis förväxt slingrar den sig fram
genom terrängen ibland lindande sig
omkring den nya och breda. Man för
står hur lätt det var för ytvatten att
samla sig i svackorna och man kan
lätt inbilla sig de djupa leriga vagns
spåren. Färden för de gamla läkarna,
där de satt på fjädervagnen, visser
ligen efter två hästar eller sin släde,
var mödosam och mycket tålamods
prövande. Ställdes färden ut till nå
gon ö ute i skärgården tog det t. ex.
2 tim. med skjuts till Sund och där
ifrån med båt med två roddare till
Gällnö 1 · tim., till Lodna och Svartsö
2 tim, Till Träskö och Storö 4 tim.

Vintertid kunde man vid gynnsam
ma isförhållanden färdas hela vägen
med släde·och därvid begagna färjan
vid Kalvö. Där d'ick man ha skjuts
på var sida om segelrännan. En trä
spång kunde skjutas över rännan, så
att man kunde gå på den över, om
färjan ej kunde användas. Mer säl
lan var det så fruset, att häst och
släde kunde passera.

Då doktor Lindhå vid en sådan färd
från Möja skulle passera rännan gick
Ultin (åkaren vid Boda invid Sund)
och han i bredd i stället för efter var
andra och det slumpade sig så, att
Lindhe med hela utrustningen av fot
sid päls åkte ned i vattnet. Ultin fick
dock fatt på doktorn och lyckades få
det tunga byltet upp på isen igen.
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,yta kläder hemma hos
var svårt att få klä
till Vid hemkomsten

a sig en telefonares mun
--=-r--~ oe::. den gode doktorn blev arg,

h, skrattade åt honom.
stnaderna för dyl.
s att på 70-talet

- ~---j::. .:s per mil 3 kr. och åk
öre. År 1916 4.40 och år

~ !::ad.i: denna taxa stigit till 9 kr.
två hästar och åkdons

: kr. Är 1916 kostade färd
.ed två roddare 2,25 kr.

Bostäder
större armod har ej varit

de i distriktet. Rörande sta
'"-~befolkningen antecknas bara en
gang att deras bostäder voro fuktiga,
" agiga och trånga men annars anges

ett att bostäderna voro väl-
:=!'dade och att renlighet rådde. Sär~= gällde detta utåt öarna. Ohyra
~e.s dock mer allmänt ha förekom-

. och antecknas 1921 att endast få
szazarbyggnader och arbetarhem vo
ro fria från vägglöss. För att freda
ig från ohyran sökte man röka med
svavel eller formalinspray efter att
tapeterna rivits ned. Resultatet an
sags dock tvivelaktigt. I Gustavs
oerg hade man försökt att bättra på
resultatet genom att i tapetklistret
blanda lika delar sabadillfrö och in
sektspulver vid tapetseringen. Cyan
vätemetoden användes endast ensta
ka gånger.

Liksom på de flesta andra ställen
i Sverige trängde befolkningen sär
skilt vintertid ihop sig i ett rum, mer
endels köket. Detta beredde alltid,
som vi skola se, läkarna svårigheter

"d epidemiska sjukdomar. Man får
nog gå så långt fram, som till 1930-
talet innan denna sed började för
vinna.
~ånga av de, som arbetade inom

sjukvården, vände sig med all makt
mot detta sätt att tränga ihop sig.
Bl. a. barnmorskan på Möja Gerda
Källström. I sin årsberättelse 1922
anmärker hon på, att de nyfödda bar
nen fingo bo i köket bland hela den
andra familjen. Det var för obekvämt
att hålla ett rum särskilt för bar
nen. Denna barnmorska, som var be
rättigad till instrumenters bruk hade
ett rätt sinnelag. Hon gick till möd
rarna även efter skötningen och sökte
lära dem att sköta barnen, varvid
hon även lånade ut böcker i barna
vård.

id Gustavsbergs fabriker gjordes

redan tidigt mycket för att bereda
arbetarna trivsamma, glada bostäder
och luftiga verkstäder. Detta omvitt
nas redan i en årsrapport 1883. En
åkomma som redan då tydligen satte
sin prägel på arbetshygienen var ris
ken för stendammslunga. Denna
sjukdom kallades då "kronisk pneu
moni" (kronisk lunginflammation).
Renlighetsivern synes dock ej alltid
ha varit för handen, vilket framgår
av en skrivelse från 1879. Tyfus ha
de då utbrutit i Gustavsberg och 17
sjuka inräknades. I skrivelsen, en an
modan till fabriksledningen, framhål
ler dåvarande läkaren Gustav Nor
berg nödvändigheten av att fabriken
snarast möjligt, för att förebygga
sjukdomens spridning, bortförde de
stora massor av avskräden, som un
der åratal hopats kring bostäderna
vid fabriken. Det kunde befaras, att
sjukdomen skulle finna en bedrövlig
jordmån vid Gustavsberg, då man tog
i beräkning, att den stora osnygghet,
som då var rådande, skulle kunna
förorena brunnarna.

Sannolikt är det denna skrivelse,
som gjorde att läkaren kom på kant
med intressenterna och föranledde,
att han tog avsked från tjänsten.

_Den omtanke, som gustavsbergarna
lade ned på att hålla goda bostäder,
smittade av sig utåt rena landsbyg
den. Då år 1924 införande av bostads
inspektion var aktuell ansågs bo
stadsbeståndet vara så bra, att man
allmänt ansåg bostadsinspektion över
flödig.

Hygienen
Långt fram i tiden stod den per

sonliga hygienen relativt lågt. Ännu
1918 badade nästan aldrig de gamla
på Ingarö, men de unga hade börjat
visa en tendens till att understundom
sommartid bada i öppen sjö. Varm
bad förekom på landet nästan aldrig.
De sjuka barnen tvättades.

Förebildlig i detta hänseende var
samhället Gustavsberg. Där hölls se
dan lång tid den personliga renlig
heten· högt. Redan 1907 hade man ett
stort badhus, där tusentals bad ser
verades årligen. År 1916 var under
uppförande ett stort modernt badhus
med karbad, bastu och simhall och
togs detta i bruk 1917.

Dryckenskap
Dryckenskap synes ha florerat rätt

avsevärt under 1890-talet och fram
mot 1910. Årsrapport efter årsrap
port klagar läkarna på denna osed.

Särskilt svårt var det i Boo där 4
stockholmsbryggerier hade upplag.
Även i Ingarö fanns en ölkrog in
rymd i sjögästgiveriet vid Kolström.
Denna krog "var för många av sock
nens inv. fördervbringande".

Även på Möja var dryckenskapen
stor särskilt under seglationstiden, då
spritvaror erbjöds från ångarna.
Från och med 1909 anges att dryc

kenskapen börjat minska. Den 1/11
1908 blev Gustavsbergs Värdshus ett
nykterhetsvärdshus.

Isolering
De problem, som mest upptogo lä

karnas arbete, var de täta och utbred
da epidemierna. Det var scharlakans
feber, difteri, mässling och kikhosta,
vilka lågo över befolkningen som plå
goris. Så förekom även tyfus några
gånger och ett par särskilt förhär
jande influensaepidemier. I rappor
terna kan man se hur läkarna med al
la till buds stående medel sökte mot
verka smittan. Redan tidigt sökte
man att genom lokala vårdplatser
åvägabringa en isolering av de sju
ka. Så omtalas att man 1868 hade
två stora oljemålade rum med cement
golv i Gustavsberg för detta ända
mål. En "qvinna" var anställd för
att sköta de sjuka. Från år 1892 om
talas dessa rum som epidemisjukstu
ga med sköterska. Hennes lön ut
gjorde från landstinget (1902) 350
kr. Hon hade dessutom vedbrand och
bostad, som hölls av Gustavsbergs
fabriker, jämte en krona och fri mat
för de dagar, hon gjorde förrättning
ar. Lönen höjdes 1906 till 450 kr.
men samtidigt sänktes dagtraktamen
tet till 50 öre.

Dessa två epidemirum för isolering
räckte dock ej och kom man på nå
gon större anhopning av fall fick man
provisoriskt inreda något hus eller
möjligen en skola till epidemisjukhus.
Detta synes ej ha införts förrän 1899
under Lindhes tid. Troligen 1901 an
ställdes en ambulerande epidemisjuk
sköterska, som kunde taga hand om
dessa provisoriska epidemisjukstugor.
Dessförinnan hade man i stort sett
endast kunnat giva föreskrifter i
hemmen om isolering, vård och desin
fektion. Ständigt klagades det då på
hur familjerna endast använde ett
rum mången gång av små mått. Så
berättar Fristedt från 1894 hur på ett
ställe alla barn i en familj hade in
sjuknat i scharlakansfeber. Hela fa
miljen bodde i ett rum och yttersta
fattigdom och osnygghet rådde i hem
met.
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Det synes även ha varit mycket
svårt att få befolkningen förstå det
nödvändiga med isolering. Därjämte
hade grannarna så mycket gemen
samt och voro så avhängiga av var
andra att isolering mången gång ej
var tänkbar.

Mot de härjande barnsjukdomarna
synes således landstinget ej ha ta
git i med hårdhandskarna förrän
1901. Man kan dock säga att år 1892
är ett märkesår, då det gäller skydd
och förståelse mot smittorisker. Från
Egypten hade kolera dragit härjande
fram mot Europa och 1892 hade vi
den farliga koleraepidemien i Ham
burg och Altona. Skrämd av denna
utfärdades föreskrifter för hela lan
det mot kolera. Inom Gustavsbergs
distrikt ledde detta bl. a. till att en
ordningsman utsågs för varje fastig
het (gäller fabriksområdet) och skul
le denna ansvara för renhållningen.
Vidare vidtagas åtgärder, så att ett
hus i närheten av Gustavsberg på
några timmar kunde inredas till sjuk
hus. Inom Värmdö skulle närmaste
skolhus iordningställas och sköterska
anskaffas allt i händelse av kolera.
Därjämte utdelades 100 ex. av läkar
sällskapets skrift om kolera till be
folkningen.

Man märker hur fasan för koleran
gav en allt större förståelse för hy
gien inte bara på sjukvårdens om
råde utan även, då det gäller att sa
nera andra viktiga områden inom so
cialhygienen, såsom vattenhygien,
livsmedelshygien och t. ex. personlig
renlighet. Vid Gustavsberg anställdes
en man som desinfektör. Han fick
även en viss skolning genom hälso
vårdsnämnden i Stockholm. Från
mitten av 1890-talet ha vi även att
anteckna en viss köttbesiktning inom
samhället. Så besiktigades mot triki
ner allt kött, som salubjöds vid de två
handelsbodarna i Gustavsberg. Dr
Lindhe anmärker 1902, att det skulle
ha varit av stor vikt om allt kött
även det 'Som tillhandahölls av slak
tare i grannkommunerna kunde un
dergå dyl. besiktning.

Vatten
Ar 1902 anlades Gustavsbergs för

sta vattenledning med filtrerat vat
ten från Qvarnsjön och fick detta vat
tenverk sin tidsenliga utformning
1909.
Från Möja omnämnes att kommu

nen där hade påbjudit, att alla gräv
da brunnar, som lågo djupt, skulle hö
jas och cementas så att ej förore
nande tillflöde kunde äga rum. Där-

jämte skulle varje ledamot av kom
munalnämnden, där han bodde, till
se att brunnarna sköttes. Ett påbud,
som varje kommun i hela Sverige
skulle kunna återuppliva än i dag.

Gå vi i detta sammanhang några
år framåt i tiden till 1908 antecknas
det om Möja, att renhållningen gjort
framsteg. Orenligheten kring gårdar
na började försvinna och i stället ha
de man börjat plantera blommor.
Detta som en följd av att badgäster
allt mer började frekventera öarna.
Vi skall försöka leva oss in i den

gamla epidemitiden. Det kan vara
lärorikt att se och jämföra nutid. Vi
skall finna hur tryggt och lugnt hem
men av i dag egentligen har det. Vi
skall komma underfund om att vi
sena tiders människor, som gnälla så
mycket och visa så mycken ångest,
egentligen har det oändligt bra jäm
fört med de gamla.

Epidemier
I årsrapporten 1883 står antecknat,

att en svår mässlingsepidemi hade ra
sat på Sandhamn, ditförd av barn,
som firade påsklovet vid havet. Det
är ej första gången, som epidemiska
sjukdomar exporteras till öarnas folk
från huvudstaden. Än i dag finner
man omdömeslöst folk, som gör om
samma sak att "flytta till landet"
med epidemiska sjukdomar. Undvik
detta!
Ar 1884 gick en utbredd scharla

kansfeberepidemi över distriktet med
156 sjuka och en dödlighet på 20 proc.
En kraftig influensaepidemi före
fanns 1889. Den nådde sin kulmen i
mitten av dec. och förtonade fram i
februari. Minst hälften av befolk
ningen angreps och utmärkte sig epi
demien genom en särdeles svår hosta.
Antalet lunginflammationer var rätt
stor men dödligheten ej särskilt på
fallande.

Aren 1890-91 gick en förhärjande
mässlingsepidemi fram över hela di
striktet. Det var en familj som kom
inflytande från Karlsborg till Farsta i
Gustavsberg, som förde smittan med
sig. Första året höll sig epidemien till
Gustavsberg där 202 barn insjuknade.
Tidvis var de insjuknades antal uppe
i 15 per dag. Under det denna mäss
ling året därpå spridde sig ut över
distriktet började en kikhostepidemi,
likaledes i Farsta. Den spred sig ut
till yttersta skären. I denna epidemi
inräknades många dödsfall. Sin höjd
punkt nådde den i jan. 1892 då under
första hälften av månaden 244 fall
antecknades.

Under år 1897 började en difteri
epidemi, som sku!le hålla i under 3
år. Förr hade endast enstaka fall yp
pat sig men nu insjuknade flera på
en gång särskilt efter Mariagatan i
Gustavsberg. I dr Lindhes årsrap
porter kan man följa denna epidemi
och se det noggranna och mödosam
ma arbete, denne läkare lade ned mot
sjukdomen. Inalles uppträdde under
året 118 fall. Sjukstugan i Gustavs
berg räckte ej till ehuru ytterligare
fem platser utrustades i ett rum. Dr
Lindhe fann att i trots av noggrann
desinfektion sjukdomen dock åter
kunde ge upphov till sekundärfall i
samma familj. Detta ansåg han bero
på (och med rätta) att de tillfrisk
nade barnen ej bleve bacillfria. Mer
endels tog det 1, 5 mån. innan detta
inträffade.

För att söka förekomma att ba
cillbärare förde sjukdomen vidare in
rättades ett isoleringsrum på ett av
lägset ställe i Gustavsberg (Oxha
gen), där 11 bacillbärare kunde hål
las under sträng· observation av en
sköterska. Tyvärr räckte ej heller
detta. En hel del barn måste vårdas i
hemmen. Epidemien gav upphov till
2 dödsfall och några förlamningsfall.
Lindhe använde vid behandlingen se
rum, vilket på den tiden var omtvis
tat och han omtalar, att han kom i
dispyt med förste provinsialläkaren
därom.

Varifrån sjukdomen kommit kun
de ej säkert utredas. Det ansågs dock
att den kommit från utställningen i
Stockholm dit arbetargrupper från
fabriken av och till gjorde besök.

Under år 1898 fortsatte difteriepi
demien ut över distriktet. Likaså un
der år 1899 och täta tjänsteresor ut
fördes för att motverka sjukdomen.
Lokala vårdavdelningar inrättades än
här än där. Ar 1899 inträffade 122
fall varav 16 dödsfall. Året därefter
voro fallen fortfarande talrika men
lindrigare och man lyckades nu mer
noggrant isolera de sjuka.

Ar efter år ha vi att räkna in dif
teri och scharlakansfeber men vi
skyndar oss dock fram i tiden till år
1917. Dagtecknat den 14/8 finner
man då i konceptboken en skrivelse
till K.B. att smittkoppor utbrutit i
Gustavsbergs fabriksområde och att
tre smittkoppsfall isolerats å epidemi
sjukstugan därstädes. - På grund
härav får jag jmf. med § 4 i vaccina
tionslagen av den 2 juni 1916 vörd
samt göra framställning om att KB.
ville påbjuda allmän ympningsplikt
under en månads tid, räknat från den
14/8 för Gustavsbergs fabriker och
Farsta gård. - ·



GUSTAVSBERGAREN 9

i skrivelsen är hastig och i
tället för det vanligen utskrivna
"Extra provinsialläkare i Gustavs
bergs distrikt" står det blott E.P. i
G.D. Man förstår att det var spän
nande dagar. Det blev ett ordentligt
pådrag för att hejda farsoten och un
der månaden vaccinerades 1.767 per
soner. De sjukas bostäder vaktades
dag och natt under 14 dagar av tren
ne arbetare.

Varifrån smittan ·kommit blev ald
rig utrett.

Tuberkulos synes ej ha varit sär
skilt besvärande utom under första
världskriget. Svårast var 1917. Då
inskrevs 47 nya fall av denna sjuk
dom, vilket sannolikt hade sin förkla
ring i det dåliga näringstillståndet
hos befolkningen. då för tiden.

Aren 1918-19 fick ju även influ
ensan (spanska sjukan) av den nyss
omnämnda anledningen riktig fart,
men är denna farsot redan beskriven
i denna tidning.

Under och efter första världskriget
blev det för mycket att städse arbeta
med provisoriska sjukrum för epide
mierna. Så skriver dr Lindhe år 1919
till Värmdö kommun: - - - "det
är en tvingande nödvändighet att
kommunen går i författning om att
anskaffa en lämplig isoleringslokal,
ty det låter sig i längden ej göra att
på varje plats anordna en proviso
risk sjukstuga med en skolad sköter
ska att övervaka isoleringen. Då
nu donerade medel i och för upp
förande av en epidemisjukstuga äro
tillgängliga, finnes ju ej heller anled
ning för kommunen att längre upp
skjuta nämnda byggnadsföretag.

Min plikt bjuder mig därför påyrka
att vad som bör göras göres snart,
innan ännu större svårigheter beträf
fande epidemisjukvården inställer
sig."

I skrivelsen mötet vi dr Lindhe så
dan han var. Han kom till Gustavs
berg av en tillfällighet. Dr Ramberg
hade plötsligt insjuknat midsomma
ren 1895 och då Lindhe blev tillfrå
gad, om han kunde tjänstgöra i Gus
tavsberg, tyckte han att det var lika
bra att fira midsommaren där som
i Djursholm, vilket annars var plane
rat. Första gången vi finner hans
stil i konceptboken var den 25/7 95,
då han gör sin första förrättning, en
obduktion i Lilla Björknäs. Därefter
kommer slag i slag skrivelser och vi
låter följande smakprov gå till efter
världen.

Den 14/2 1897: Till Kommunal
nämndens ordförande, Möja.

Efter hvad till min kännedom kom
mit, saknar Möja för närvarande ordi
narie barnmorska. Visserligen kan
kommunen icke åläggas att anställa
sådan, men jag vill härmed lägga
kommunala myndigheterna på hjertat
vigten och betydelsen af att å platsen
finnes en barnmorska, hvilken har till
åliggande attmot skälig ersättningstå
de behöfvande till tjenst. Särskilt inom
en kommun hvilken liksom Möja lig
ger långt aflägsen från läkare, borde
behofvet framstå tydligare. Kommu
nala myndigheterna böra ju verka för
hälsovårdens förbättrande och så
lunda icke tillåta, att oexaminerade
förlossningsbiträden drifva sitt ge
schäft. Det hjelper ej, att icke mindre
än 2 examinerade barnmorskor f. n.
finnas på Möja, då ingen af dem eger
skyldighet att på kallelse infinna sig.
Mej synes, att kommunen särskilt
borde tänka på de fattiga i samhäl
let, hvilka naturligtvis inte hafva råd
att skaffa sig enskilt biträde. Och
har kommunen tillräckligt betänkt de
sorgliga följder, som kunna uppstå,
då en barnsängsqvinna vårdas af en
icke konsterfaren hand? Man har stor
anledning befara, att barnsängsfeber
då skall uppstå; ty de oexaminerade
förlossningsbiträdena hafva sannolikt
icke en aning om, hvad antiseptik vill
säga, och har blott ett enda fall af
denna sjukdom uppträdt, är stor fara
för handen, att smittan skall vidare
utbreda sig och förorsaka mycket
elände. Dessutom kunna ju vid sjelf
va förlossningstillfället svårigheter
uppstå, hvilka endast en sakkunnig
kan begripa och möjligen öfvervinna.
Jag måste därför allvarligt uppmana
eder, såsom kommunalnämndens ord
förande, att beakta dessa mina ord
och kraftigt verka för, att Möja
kommun med det snaraste anställer en
ordentligt avlönad, examinerad barn
morska, som har till skyldighet att
infinna sig vid de förlossningar, till
hvilka hon kallas.

Den barske Lindhe
En annan skrivelse kan vara värd

att räddas ur glömskan.
Lindhe hade 1907 anmälts till Med.

Styrelsen för att ha uppträtt på ett
inhumant sätt mot mindre bemedla
de. I den ampra svarsskrivelsen, där
han bestrider detta förhållande, fram
håller han bl. a. att han har ackord
med Vermdö kommun om 2.000 kr.
per år där han har förbundit sig att
lämna vård till samtliga inom kom
munen insjuknade, oavsett om de äro

fattiga eller rika. - - Jag står ock
på god fot med mina patienter - -
skriver han - - om som naturligt
är jag ej kunnat göra alla till lags.

Till skrivelsen bifogas följande in
tyg:

Att extra provinsialläkaren herr
doktor Knut Lindhe, under de torv år
han tjänstgjort inom detta vid
sträckta och svårskötta distrikt, ald
rig oss veterligt vägrat besöka de
sjuka, i hvilken lefnadsställning de
än måtte befinna sig, då 'han derom
blifvit anmodad vare sig natt eller
dag, eller om det gällt att i det svå
raste väder begifva sig långt ut i skär
gården, samt att han städse behand
lat sina patienter på ett sådant sätt,
att han tillvunnit sig allas högakt
ning och förtroende, få vi härmed på
begäran intyga

Vermdö den 5 Augusti 1907

A. G. Rietz
Kontraktsprost-kyrkoherde

V. Vahlberg
Kommunalnämndens ordförande

K. F. Hedlund
Komminister i Vermdö.

Lasarett
Ar 1921 slog Mörby lasarett upp

sina portar och blev detta ett mär
kesår för skärgårdsborna. Denna
händelse ökade tryggheten ute på
öarna och befolkningen lärde sig
snart, att de voro välkomna dit med
sin sjuklighet och att de där fingo
den bästa vård.

Färden in till lasarettet var dock
och är ännu ett stort problem. Från
1921 kunde dock ambulansbil rekvi
reras från lasarettet. Den kom till
att börja mer sällan till användning.
Priset ansågs oskäligt. Ännu så sent
som 1923 kostade det för en hämtning
till lasarettet från Gustavsberg 42
kr.

Provinsialläkarna
Fråga om inrättande av nya ordi

narie provinsialläkardistrikt blev ak
tuell 1926. Vermdö var då i tur. För
hållandena för läkaren i Vermdö var
ej bra. Läkaren tillsattes av fabriks
intressenterna. Kommunerna hade in,
tet att säga till om. Någon bestämd
lön fanns ej utom fri bostad och ved
brand, som intressenterna bestodo
med. Inkomsten var grundad på ac-
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Företagsnämnden
En bild av nutidens form för

samverkan

kord. Värmdö, Gustavsberg och
Ingarö kommuner hade överenskom
mit med läkaren, att han mot en viss
summa skulle sköta sjukvården och
därvid lämna fri ordination vid mot
tagningen och verkställa fria sjukre
sor dock att intyg av olika slag skul
le betalas. Ackorden bekräftades var
je år vid kommunalstämma. De tre
övriga kommunerna betalade inte ett
öre till läkaren annat än då han anli
tades och huruvida .provinsialläkar
taxan då skulle vara tillämplig var
alltid omtvistat.

Allt detta skulle förbättras om di
striktet blev ordinarie varjämte läka
ren skulle kunna uppträda mer själv
ständigt bl. a. vid ackordsättningen.

I Värmdö fanns ingen läkardi
striktsstyrelse som t. ex. i Botkyrka
och Skebo och ansåg Lindhe att
Värmdö distrikt skulle ha företräde
före dessa distrikt.

Den 9 nov, 1926 dagtecknar Lindhe
sin sista skrivelse i konceptboken och
sen kommer vi in i en tid då hand
lingarna i arkivet svämmar över. Man
finner en iver från alla håll, att på
det materiella livets område nå fram

mot bekvämlighet och trygghet. Det
blir en tid av våldsam expansion där
utom materiellt välstånd även jäkt
och ångest allt mer dyker fram.

De anteckningar, som här gjorts,
om äldre tider ägnas doktor Knut
Lindhe, som stått för rusthållet i di
striktet under 31 år och ännu ehuru
blind och 94 år gammal gläder sig
åt att höra nytt om sitt gamla di
strikt. Han har ock förmågan att
glädja andra med minnen från gång
na tider.

Vid ett sjukbesök ute på Skarpö
träffade undertecknad en gammal pa
tient till Lindhe och på tal om denne
sade hon: "Ja han var sträv på ytan
men hade ett hjärta av guld'' och i
den karaktäristiken kunna vi nog alla
instämma.

Många voro de, som stod vid dr
Lindhes sida i hans arbete och som
i övrigt burit sjukvården och hälso
vården framåt under gångna år. Apo
tekare, sjuksköterskor och den långa
raden av barnmorskor äro alla värda
sitt lovord. Vi som leva nu ger dem
vår varmaste erkänsla.

John Bellander.

Harald Elldin 60 år
Vår tidning "Gustavsbergaren" vill

hjärtligt delta i hyllningen till Harald
Elldin på hans 60-årsdag. Elldin var
med och inspirerade vid bildandet av
"Forum" och startandet av "Gustavs
bergaren" för tio år sedan. - Det var
ett led i hans bildnings- och fostrar
gärning inom folkrörelserna. Nedskri
varen av dessa rader hörde Elldin för
första gången i början på 1920-talet.
Han höll en föreläsning om Bildning
och utbildning, vidare horisonter eller
enbart egen karriär. Jag minns inte
rubriken för hans tal men ämnet var
det ovan sagda. Han talade också om
skönlitteraturens bildning.svärden och
nämnde bland annat Jack Londons
"Martin Eden". Denna bok hade jag
just läst och var oerhört fången av
framställningen i densamma. Harald
Elldin är en av våra förnämsta folk
bildare. Det finns en hel rad : Rickard
Saudier, Sigfrid Hansson, Alf Ahl
berg för att nämna några.

Till Harald Elldins märkliga gär
ning hör att han har aldrig folkbildat
i det blå. Han har alltid haft ett visst
bestämt ärende. Bildningen skulle för
ses med ett konstruktivt innehåll och
utbildningen var ett av de viktigaste
leden. Större insikt, bättre bärgning,
ökad kundtjänst, vidare vyer. Detta
är Harald Elldins signatur. - Att
tänka, att tänka själv . . . Att se, ve
ta och analysera. Den betydelse som
Harald Elldin haft för Vår gård kan
inte överskattas. Vad Brunnsvik och
L.O.-skolan är för arbetarrörelsen det
är Vår gård för kooperationen. Elldin
har dock inte begränsat sin verksam
het att uteslutande ägna sig till ut
bildningen av de anställda och förtro
endemännen inom kooperationen.
Han har under en lång följd av år
stått i spetsen för Arbetarnas Bild
ningsförbund, han har knutit intima
kontakter med folkrörelserna och han
har verksamt bidragit till det skan
dinaviska samarbetet genom aktivt
deltagande i Föreningen Nordens ar
bete.

Gustavsbergaren hyllar och tackar
Harald Elldin på 60-årsdagen.

Gunnar Andersson.
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1) Ett par timmar efter radiomedde
landet fick jag ett samtal med fjärdings
mannen, kyrkofullmäktiges oräi., Oscar
Söderberg. Han föreslog, att vi skulle
fira dagen på något värdigt sätt. Genom
fabrikens högtalare borde man lätt kun
na få ut meddelandet härom. Efter en
kort stund hade vi ett program färdigt.

~

2) Man hade dröjt kvar i den gamla
tiden och man hade sett den nya med
dess fördelar och vad kooperationen kun
nat åstadkomma under en kort nyda
ningsperiod i det gamla brukssamhället.
Men, som en av pojkarna wttryckte det
i a1Jskedsögonblicket: "Det är inte bara
det materiella framåtskridandet vi ska
hylla. Det vi nu drar fördelar av är en
följd av vad våra förfäder gjort."

3) Vi får inte förblindas av våra små
intressen, så att vi inte lägger märke till,
hur våra bröder och systrar i andra län
der just nu får lida. Vi måste öka vår
andliga beredskap och föra Icomvp mot
ryktessmideri och föntal. Vi måste själ
va mer delta i aktivt arbete i våra för
eningar. De olika föreningarna bör också
etablera samarbete med varandra genom
att besöka varandras möten eller bilda
sasnarbetskommstteer. Vårt demokra
tiska samhälle är hotat från mdnga håll,
och ska vi behålla demokratin, måste
den fördjupas. Vi måste uppfo,'litras till
självständigt tänkande och kännande
människor, som vill och vdgar ta ansvar.

4) Nu är denna lilla skogsidyll för
störd. Man drömmer sig inte bort i grå
forntid med ton av fabrilcsavfall för ögo
nen. Det har varit glädjande att följa
fabriksexteriörens uppsnyggning, men

13landade
Här nedan återger vi klipp och utdrag ur Gustavsbergaren under
tio år. Kan ni minnas året och vad klippet gäller? I vissa fall kan
man av skrivsättet också läsa vem som är författaren till raderna.

Pröva ert kom ihåg - utan att snegla i gamla årgångar.

skall det ske på bekostnad av våra vack
raste naturplatser, då undrar vi om fabri
kens gröna gräsmattor ära mer ägnade
sight-seeing,bussarna till lyst än oss an
ställda till trevnad.

5) Företaget har tillskjutit samma
belopp, varjämte tjänstemän och arbe
tare tecknat sig för regelbundna bidrag
under 6 månader, vilka sammanlagt tor
de uppgå till c:a 1.000 kr. pr månad.
Kontant till intressekontoret har läm
nats nära 100 kr. Sammanlagt torde
alltså omkring 12.000 kr. inflyta till
denna humanitära uppgift från porslins
arbetarna i Gustavsberg.

6) Flammande facklor lyste upp, när
42 inbjudna gustavsbergare vandrade
upp till storstugan för att uppta en ny
kull veteraner i det gamla gardet. Lucia
bjöd på en värmande otos«, två fotogra
fer illuminerade evenemanget med täta
blixtar; handslag och skålar växlades
och Bkeviks spelmän stämde upp en
spritrtan~e marsch.

1) Kungen uppehöll sig i butiken un
gefär en halvtimme och hann under ti
den även gå igenom vårt stengods och
inlcöpa några pjäser till sin egen sam
ling. Besöket, som påpassligt förevigades
av vtlr fotograf, var sd mycket mer an
märkningsvärt, som Konungen före No
belfesten icke !J,dr ptl ntlgra officiella vi
siter på grund av hovsorgen.

8) Det var en stdtlig syn att frtln
läktaren beskåda denna samling glada
guS:tavsbergare. Artur Teglund hälsade
välkommen och så kom en kavalkad av
servitörer i vita rockar i procession med
thet, hälsad av en spontan applåd,

9) 2 man från Gävle gjorde det hiss
nande jobbet pd ndgra dagar, Skorstenen
1Jar 50 m. hög och byggd 191'1, då den
ersatte en 8-kantig skorsten på 25 m.
Den senare stjälptes vid detta tillfälle.

10) I denna konstens verkstad har
jag, levat en dag, och sett h.ur de verk
ligt levande lever, med sina händer -
hur de inblåser i drejat stoft sin levande
ande genom sin kärlek till formens ande.

klipp

11) Socialdemokraterna
Folkpartiet .
Kommunisterna .
Höger .
Bondeförbundet .
Ogiltiga .

1214 '12.2
23'1 14.0
192 11,5
33 1.9

6 0,4
6

12) Vi önskar endast papeka, att fra
gan är stl viktig, att den helt enkelt inte
/dr skjutas för ldngt in i framtiden! Alla
goda krafter måste här samverka. Frå
gan om ett Medborgarhus i Gustavsberg
måste snarast bliva föremtll för en all
sidig utredning!

13) Hon rodnade och stammade:
"Och jag som trodde faran var över!"
Men sedan behärskade hon si[l och
var lika ;glad som hennes båda brö
der, när MT:s representant överläm
nade en blomsterbukett och, bekräftade
den ännu icke officiella nyheten den 4
maj.

14) Utställningen, som pålystes ge
nom Personalmeddelande i augusti, rön
te starkt gensvar och samlade över 160
utställningsföremål från ett 40-tal ut
ställare. Yngste deltagaren var 11 år,
den äldste 89 dr.

15) "Jag hoppas att Gud hjälper mig
även under mitt hundrade år, som Han
gjort hittills. Och stl vill jag önska alla
människor· ett riktigt gott nytt dr!"

16) "Det var en stor oplevelse å kom
me hit! Jeg glemmer aldrig manden som
skaper med sina hender. Jeg forstår noe
mer hemmeligheten i den skapende pro
sess",

17)
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18) Valborgs71uissofirandet var i år
förlagt till gärdet invid gamla Skyttepa
r:iljo11gen. Trots den kyliga väderleken,
hade mycket folk samlats för att hälsa
t:åren.

19)

Hur ska vi bo och hur ska vårt bohag
fungera?

Därom i cirkel man b~rjat att här disku
tera.

30 trogna ha trotsat värmen sen början
av juni,

brottats med bäddsoffproblem, möblering
och kuddar med dun i.

20) Nog är det underligt ändå, att
när Gustavsbergs kommiin kom till, så
tog man bort en bit av Värmdölandet,
Lemshaga och några platser efter Bag
gensfjärden och lade till lngarö. Man
tycker, att det varit naturligare, om des
sa områden tillhört Gustavsberg. Men vi
vill ingens samvete tvinga eller tvinga
låta. lngarö får förr eller senare göra
s-itt val.

21) Så gick det alltså till när vi på
lngarö blev g_ustavsbergare trots att vi
sa' ifi·ån.
Vi blev tillfrågade och sa' nej, fast vi

visste, att det var lönlöst.

22) Sätt fasta ackord. öppna för
dämningarna till den högre produktionen
och de högre lönerna. Detta är till gagn
för såväl företaget som arbetarna. Det
betyder ökad trygghet för de anställda,
medför ökad stabilitet i produktionsför
hållandena och leder till en god och
fruktbärande samhällsutveckling.

23) Vdr kolranson har under bränsle
året skurits ned :till ett mycket
litet kvantum. Vedsituationen tedde sig
i början av briinsleåret synnerligen
mörk. För fabrikens del verkade således
liiqe; äå rätt hopplöst. Det· har dock lyc
kats att inköpa en hel del sekunda
bränsle, såsom rivning_svirke, stubbar
etc. Därmed blev situationen ljusare, Så
vitt vi nu kunna se, komma vi att klara
briinsleåret bra, under förutsättning att
den alla största sparsamhet iakttages på
alla händer.

24) Kompositionen som sådan god
kändes, men kristusbilden. måste ha ett
annat och manligare utseende, innan
tavlan kan godkännas.

25)

26) Han har nämligen aldrig varit
bofast på Gustavsberg, bokförd som han
ständigt varit i Stockholm, sedan årtion
den i Sofia församling. Han är barn
född stockholmare, i verklig mening en
riinnstensunqe, som under sina tidigaste
år lärt sig att klara sig_ i huvudstadens
människovimmel.

27) Denna tidskrift skall måhända
kunna bidraga till vidgat samarbete och
samförstånd. Det är att hoppas, att
Gustavsbergaren genom medverkan av
personer, som är besjälade av idealitet
och initiativkraft samt förståelse för
ungdomens intressen och behov, skall
vinna även gustavsbergsungdomens in
tresse och stimulera den till livslust och
framåtanda, och att tidskriften i någon
mån blir en motvikt mot de krafter, som
i ungdomen endast ser ett objekt, på
vilket man kan tjäna pengar.

28) Förmannen är företagets främ
ste personalvårdare, han måste lära kän
na de anställda, icke endast som arbe
tare, utan även som människor, förstå
deras behov och intressen, för att därige
nom skapa den trivsel, som är nödvän
dig för ett gott arbetsresultat.

29) I oktober var pass och andra
papper klara och nu sitter 16 av dem som
medarbetare i porslinsfabriken. Alla har
de liksom boskap körts från land och
hem, genomlidit fruktansvärda månader
som slavarbetare, berövats sina anför
vanter. Under några månader i Sverige
har de sakta byggt upp sin hälsa. Nu är
de fria människor, som börjar på nytt.
Ett vänligt leende har de alltid på läp
parna, men svårmodet ruvar därbakom.

30) Båtarna har börjat sina sommar
turer och nu kan gustavsbergarna göra
den - vackra färden till Stockholm och
tillbaka för 1: 25. I övrig-t är priserna
för enkel resa 1: 75, tur och retur 3 :-.

Till Stockholm går båte_n på vardagar
kl. 7.40 och 15.00, på söndagar 16.00 och
18.30.

31)

32) En Gustavsbergsflicka överläm
nade blommor, varefter företagets repre
sentanter hade nöjet visa fabriken och
samhället för den prominente gästen.
Särskilt intresserade badkarstillverk
ningen, skolan och de moderna lägenhe
terna. Som minne av besöket överlämna
des ,till vicepresidenten en utsökt Fri
bergsvas jämte ett album med Gustavs
berg.~bilder.

33) ökad potatisodling i Södersved
sökte kristidsnämndens ordförande in
tressera oss för under användande av all
den sakkunskap och pondus hans äm
betsverk är mäktigt. Otacksammare
uppgift kunde dock knappast ha givits i
denna församling, där åtskilliga sutto,
som på vårkanten lag-t ner flera potati
sar i nämnda åker än de bura hem på
höstsidan.

34)
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35) Framtidsmålet borde väl vara
det att idrotten, liksom nykterheten, in
gick som ett led i alla ungdomsförening
ars verksamhet, som en del av en ideell
strävan, som siktar mot skapwndet av
harmoniska människor. Idrotten må er
kännas som ett första medel att fånga
de unga. Vilka dock innan det blir för
sent måste föras in även på etisk eller
humanistisk upplevelse. Den. fysiska och
den psykislca fostran höra ovillkorligen
samman och borde egeiitligen kunna be
tecknas med ett ord!

36) Toaletter, telefonhytter, sjukrum,
sopnedkast m. m. fullbordar det hela och
ger intryclc av gedigenhet. Det är att
hoppas, att hyresgästerna skall trivas
och hålla standarden uppe. Men vem ger
bygget ett bra namn? Mariagården,
Svennebo, Ungkarlslyan och Mangården
osv. har föreslagits.

37) Det ryktas au man har planer
på att uppföra en ny huvudaffär, och
tanken lär finnas att låta den gamla stå
som museum. Ryktet förefaller trovär
digt. Våra turister finge betala en slant
för att se och beskåda hur en konsum
butik såg ut, då seklet var mycket ungt.
Det är inte rätt, att de ska fil se det
gratis.

38) Det var utearbetarna, som tog
initiativet, genom att utmana sanitets
gjuteriet. Enligt tipsen före matchen var
vinsten med 4-1 liten, men efter spel
fördelningen var den för stor. Spelet var
mycket bra. Sanitetslagets kedja spelade
stundtals mycket vacker fotboll. Detta
ledde inte till önskat resultat pil grund
av utearbetarnas ypperliga bakre för
svar. I övrigt hade båda lagen såväl
starka som svaga punkter.

Jmånytt
I kunglig konselj har Gustavsbergs

skoldistrikt fått tillstånd att Ifrån och
med läsåret 1952-1953 påbörja förbere
dande försöksverksamhet för enhetssko
la, med början i klasserna 1, 5 och 7.

Vägarna i Lugnet har nu fåltt namn
och heta Björnskogsvägen, Bäckstigen,
Thun-Ollevägen, Munkvägen och Klos
tervägen.

Till Grisslinge havsbad erhåller alla
kommun-medlemmar frikort för som
marbaden. Korten kan hämtas på Kom
munalkontoret.

39) över hälften är? gifta och med
familj, beredda att stanna, resten ära·
ungkarlar, som tänka pröva sig fram un
der ett år. Alla voro belåtna med sina
bostäder i Hästhagen och överraskade
av vårt milda klimat.

40) Om litet kritik får anläggas
bland lovorden så gäller det frisyrerna,
som höllo sig alltför fräscha efter all
hårdhiint: behandling, den knaggliga tys
kan, den fnuttiga kg-elden och något
för snabba repliker i vissa för publiken
betydelsefulla situationer.

41) Vidare har vi frågorna om sam
lingslokaler, kommunalhus, skolhus och
badhiis. Även om dessa frågor av förut

Kommunalhusbygget har påbörjats i
Centrum, där markundersökningar
just nu pågå för grundläggningen. Op
timistiska kommunalgubbar tro att hu
set skall stå färdigit till våren.

Snoddas, en just nu rätt bekant ban
dyspelare, som sjunger Haderian, gäs
tade Folkparken den 5 juli. Det kom
mycket folk för att se och höra och
Björkman & Co hade stort besvär att
parkera alla gästande bilar. Härliga
tider, strålande tider.

Kräf,tfisketiden nalkas och sportfls
karna erinras om att anmälan kan ske
till Blå Porten. Håvar komma att ut
lånas mot en avgift av 1: 50 per kväll
och deltagarna tilldelas särskilt anvi
sade områden.

DaDa

Jubileumsinsamlingen

Vi ha hunnit en bra bit på väg mot må
let för instrument till en skolorkester i
Gustavsberg. Om några år kanske vi får
skåda den i spetsen för skolbarnens tåg
till kyrkan på examensdagen. Insamling
en, som pågår året ut, har postgirokon
to 27 51 73, varjämte redaktionen gärna
tar emot små eller stora bidrag. Idag
notera vi följande bidragsgivare:

Anna Waesterberg ... . . .. .. .. 100:-
Gustavsbergs Fabriker 100:-
M. V. Stctlonder . . .. . . . . . . . .. . . . . . 25:-
J. Orström 5:-
Folkparksföreningen . . . . . . .. .. .. 50:-
Signe och J. A. Hellqvist 10:-
0deto,rpsvalsen, april 50:-

D:o , maj ,... 25:-
Ernst Lindahl, Stockholm . . . . . . . . .. . . 10:-
Scenstudion · 316:-
Gustaf Berndtsson . . . . . .. . . . . . . . . . . . 200:
Skolidrottsfesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 :-

Kr. 1.441 :-

Tack!
Till er alla som så vänligt uppvaktade

mig på min 80-årsdag ber jag härmed
få säga ett innerligt tack.

Knut Andersson.

För all uppvaktning och vänlig håg
komst på våra 60-årsdagar bedja vi här
med få framföra vårt hjärtliga tack till
Gustavsbergs fabriker, arbetskamrater,
släkt och vänner.

Ester och Fredrik Lundqvist.

nämnda skäl icke omedelbart kan lösas,
bör planläggningen pågil och slutföras,
så att, när marknadsläget lättar, vi stdr
färdiga au sätta igång byggnadsverk
samheten på dessa områden.

42)

43) I en framtida bostadsproduktion,
som väl i sinom tid skall släppas loss,
kunna vi räkna med goda avsättnings
möjligheter, framhöll herr Olson; Det
är inte bara bostäder landet runt, som
ropa efter våra produkter, det är också
skolor, restauranger, sjukhus och andra
gemensamhetsanläggningar.

44) Kanske att vi stå inför nya mot
gångar och hämningar. Tidens oro pe
kar stundom därpå. Gustavsbergs 125-
åriga historia visar dock att självförtro
ende och handlingskraft alltid brytit för
dämningarna. Ar från år, decennium ef
ter decennium har verksamheten växt
till i styrka och marschen har gdtt fram
åt.

Rätt utdraget betygas
Red.

(1Se sid, 24)
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Fabrikens hedersveteran 80 0ar

Med vår pampiga blåsorkester i spet
sen följde .vi torsdagen den 19 juni kloc
kan 6 på morgonen chefen med en stor
grupp uppvaktande till porslinsmakare
Knut Andersson, Värmdögatan 2. Blås
orkestern svängde upp framför trädgår
den, där den 80-årige pojken stod •i kret
sen av sina närmaste. Hjalmar Olson
framförde våra lyckönskningar och häls
ningar från KF, varpå_ orkestern utförde
Morgon av Eklöf. ,Stig Lindberg över
lämnade en praktfull vas i Grazia, på
vilken ,sven Jonson målaJt Knut Anders
son som ung parianmakare jämte bil
der av alla . de gamla kända parian
skulpturerna. Arbetskamraterna kom
med en präktig skinnportfölj och sedan
följde slag i slag blommor, presenter
och gratulationer. Efter kaffet. utförde
blåsorkestern Svea Livgardes parad
marsch och ett leve utbringades för den
rakryggade kollegan, som fortfarande
efter 70 års tjänst bara .har lust att
fortsätta sitt arbete vid fabriken.

Gustavsbergaren hade för några vec
kor sedan nöjet att få en pratstund med
SO-åringen. Vi sitter vid bordet medan
fru Hilma bjuder på kaffe och tårta.

På väggen mittemot oss tronar medal
jonger av svenska kungar och gamle
brukspatron, och här och där finner vi
konstverk i parian och Argenta, som
Andersson format ut med vana händer.
På pianot, som en gäng tillhörde Bagar
Lindström, ser vi vackra fotos av barn
barnen och däremellan av Anderssons
gamla vänner, pastorerna i Gustavs
berg.
Redan under skolåldern gick Knut An

dersson i arbete vid fabriken på efter
middagarna, för att den 15 juni 1885 de
finitivt skrivas in i rullorna. Han ham
nade snart som lärpojke hos en tysk mo
dellör, Vetter, som var en besvärlig' men
skicklig herre. Han härdade ut i 6 år,
men var ganska belåten, då han slutli
gen fick gå över till rnodellörverksta
den. Jobbet började kl. 6 på morgonen
och slutade klockan halv 7 på kvällen
och förtjänsten var 60 öre om dagen.
Efter en tid ökades lönen till 70 om da
gen och för att få honom kvar bestäm
de brukspatron så småningom ett till
lägg av hela 50 öre om dagen. Mellan
1897-1930 var Andersson parianmaka
re, där gamle Ek,berg blev hans läro-

mästare. Parian var fin kons!t, som
Odelberg tjänade pengar på. Det var
många berömda mästares skulpturer,
som reproducerades under dessa är. Nu
mera äro de rariteter. 1930 överflyttades
Andersson till Kåges konstavdelning och
här har han format otaliga vaser och
skålar i Argenta, Fajans, Surrea och
Grazia.

Vi språkar om gamla tider. Det var
strängt på den patriarkaliska tiden, men
man var inte van vid annat - och i
bland behövdes det också. Gamle Odel
berg hade i alla fall ansvar och omtanke
för sitt folk, och hans bostadsförbätt
ringar voro på den tiden mycket fram
synta, trots att bostadsköket var för
härskande och familjerna stora. Knuts
far var porslinare och syskonskaran väx
te till 9 ungar, vilka alla så småningom
också jobbade i fabriken. Nu äro de tre
stycken kvar i Gustavsberg. Fadern var
Värmdöbo och städslades omkring 1860
till Gustavsberg av murarmästare La
gerkvist. Far kunde berätta om nöd
åren på 1860-talet, då man fick livnära
sig av "ryssmattor". Han slutade arbe
ta 1884, hade 75 kronor i månaden i
lön - men däntill också fri bostad, jul
gran och midsommarkalas. - En pors
linare var en fin karl och kallades fa
brikant, till skillnad mot "vanliga grov
arbetare". Porslinsmakarna hade också
en slags organisation med reskassa. Men
vid sjukdom och nöd var det insamlings
listor, som fick hjälpa. Maten trllhand
lade man sig i bolagsboden, på kredit
och avräkning på lönen. Det var aktie
ägarna, som tog överskottet. Prosten
Isberg, som på den tiden verkade i Gus
tavsberg, var en .god man, tyckte An
dersson, som hävdade att det var en
orättvisa att icke de som handlat i bo
lagsboden fick ta del av vinsten. Det var'
kanske fröet till Konsumtionsföreningen,
som såddes i hans tankar.

Arbetarna kom från Västmanland, Da
larna och Värmland. och som regel loc
kade de också hit sin släkt. När Utö
gruvor lades ner på 1870-talet av gross
handlare Levin kom hela arbetarskaran
hit. Men det är inte så många av deras
efterkommande kvar i Gustavsberg.
I 50 år har Knut Andersson nu hyrt i

samma hus, efter att ha tbott i statbygg
naden och sedan i rum och kök i :Stor
gatan. Här på !Doktorsgatan har han
nu tre rum och kök med den gamla hy
ran, en blomstrande trädgård med väl
ansade land - och en mönstergill ved
bod. Så snart vi gått åker overallen på,
ty just nu finns det så mycket aJtt pyss
la med. Ty Knut Andersson är i hela sin
gärning den idoge arbetaren i örtagår
den med andlig och kroppsUg spänst.
Vi hylla fabrikens hedersveteran!

G. Dbg.
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~1••~ Glimtar från
S I Gustavsbergs

fabriker

Korvfotbollsn har haft en livlig som
marsäsong. Fotbollsserien som nu g är
4 :e året i följd, men provades redan
1943, roar fortfarande spelare och pu
blik.

I pressläg,gningsögonblicket meddelas
att HP•F, som hade samma poäng och
målkvot som BKF, i omspelet och efter
förlängning lyckades vinna med 2-1,
därmed för första gången hemförande
fabriksmästerskapet. Vi gratulera!

Varpagubbarna blir allt allt stadigare
och skickligare och Vilan är för varpan
en god jordmån. I år !fick man mindre
stryk än vanligt av "bryggarna" och
det är ju en framgång.

TPF:s personal/est på Aspvik, sönda
gen den 8 juni, gynnades av vackert och
varmt väder. Populär underhållning
bjöds i form av blåsorkester, spex och
lekar. God mat och kaffe uppskattades
isynnerhet av husmödrarna.

Pressporslinsavdelningens inflyttning i
nya lokaler är i stort sett avslutad. Den
7 juni hade personalen ordnat en trrv
sam utflykt till Norrköping, varvid man
även passade på ant titta på Fiskeby.

Obligationsföreningen vid fabriken
har nu fullföljt inbetalningarna för 1947

Fabrikens nya lyftkran

års serie och bolaget kvarstår oför
ändrat ytterligare 5 år. Man har där
till beslutat att köpa en ny serie av 1951
års obligationer.

Förslagskornmitten har gästats av mot
svarande kommitite vid Husqvarna Va
penfabrik och utbytt erfarenheter och·
synpunkter, varvid särskilt premiernas
beräkning diskuterats. Under första
halvåret 'har här inkommit 30 förslag,
av vilka 17 hittills premierats med ett
belopp av sammanlagt 1.800:-.

BKF:s båtutflykt till Finnhamn var
alltigenom lyckad, med ett härligt vä
der. Ombord underhölls de 225 delta
garna med musik och dans. Vid fram
komsten roade man sig med spextäv
lingar och lekar kring midsommarstång
en,

Cigarrettautomat uppsättes nu på
prov utanför HPF:s lunchrum, Vid in
lägg av enkronor lämnar automaten
växelpengar tmbaka och vi tror att
automaten kan vara en bra trivselser
vice.

Dekoravdelningen har också. haft vår
utflykt och samlade som vanligt full
besättning, 140 deltagare som troget
sparat ihop till kostnaderna. Det 'blev fint
väder och besök i Norrtälje, öregrund,
Östhammar och Uppsala, där man åt
middag på Flustret.

Fototävling har utlysts för KF med
dotterföretag av K,F;s if'oltoklubb. Täv
lingen gäller svart-vita bilder omfattan
de en barnbild, en statsbild och en bild
med fritt motivval. Närmare upplys
ningar genom Hilding Ohlson och Gösta
Dahlberg.

Premiärminister Attlee g-ästade oss
den 6 juni, besåg snabbt fabriken och
samhället och passade på att trycka
handen på fabrikens veteran Knut An
dersson.

Bland övriga utländska intresserade
märkes Brittiska Arnbassadklubben i
Stockholm, jugoslaviska ministern med
handelsdelegation, engelska högskolestu
denter, engelska och tyska arkitekter
och Internationella Arkitektförbundet.

Tillverkningen har även besetts av
greve Carl-Johan Bernadotte, 1905-års

Gustavsbergsprofil
1.

Valter Johansson

Här ser vi mannen som drejar
och lngarö-stuga sig grejar.
På huset får han sätta normen
På kruset når han rätta formen
Tack vare leran, som skickligt han

fejar.
G-g.

män, ~onsumanställ-da och kooperativa
kvinnogillen från bl. a. Fagersta och
Tureberg, samt skolelever från Hu:1-
dinge, Västerås, Tenhult, Falköping,
Angby, Mari:eber.gs Folkhögskola och
Borlänge.

Vidare har .Statens skolkökssemina
rium och sedvanliga studiegrupper frän
Vår Gärd beundrat vårt hushällsporslin.

Detta var bara litet axplock bland de
3.000 som sett Gustavsberg under 2:a
kvartalet.

G. Dbg.

Attlee och Andersson, tvit arbetar
veteraner, skaka hand.



Förr 0
Vi har lyckats få övertaga en del fotogr

Lowndes samlingar och kon här presentera
har vi också satt in nögro jämförande vyer
har vi fått följande kommentarer till bilderna

l. Hamnen, omkring år 1900. Vid kojen lig
mindre seglare, en på den tiden vanlig i

2. Midsommarkoloset. En av samhällets "hö
av smörgåsarna.

3. Fabriksgården. I Gröllons kärra sitter Kc
pjäser på väg mot de runda glottugnorn

4. Bogorstu'ån en Poskdog 1900. Gäddtjuv
medan mäster Barlow med hund skäller p

5. Gustovsbergsbötorna I .on och Il :an i vi
bakgrunden syns "Bogarstugan" och "Mj

6. Oxspann pö Stockholmsvägen 1885 iämh
graferot av H. lowndes. Man tyckte ty
Stockholmsvägen var pittoreskt.

7. Jämförande bilder frön i dag till nr 4, 5,
8. Värdshuset omkring 1910. Observera övr



nu
'ska plåtar ur mäster Barlows och Hamlet
bildpanorama från gamla tider. I detta
i dag. Av några gamla gustavsbergare

.r det vackra skeppet Diana jämte några
1.

eståndsdamer" svävar fram för att smaka

Pelle. Tre arbeterskor statera med prakt

.kcrno har flytt upo mot Statbyggnaden,
Herman Gustavsson.
eride omkr. 1880 vid "varma rännan". I
kboden".
bäster Barlow med kamera, troligen foto
Igen redan då att oxspann på den nya

och 8.
ch nedre vägen och Väderkvarnen.



GUSTAVSBERGAREN Juni-Aug. 1952



GUSTAVSBERGAREN 19

Inför ett gammalt foto
Mitt öga söker människohus med

mjuka linjer, med sneda fönster och
lite olika tak. Men allt nybyggt är
hårt och dött, endast de kasserade ut
husen på en bondgård jag går förbi
glider in i landskapets skönhetsfor
meZ. Maskinåldern har gett männi
skorna en ny fattigdo'm. En grå fat
tigdom av cement och hygien.
Det är nödvändigt att multna för

att kunna leva.

\
C/

Långt inne i skogen bor en kruko
makare. I en ugn han byggt själv
bränner han välvda krus, formade
som unga kvinnor. Han är fattig, men
vem kan nå högre i livet än han?
Han böjer materien i samma kur

vor som skapelsen gjorde. Genom
hans händer rinner formen som mu
sik. Hans skapelser är ödmjuka, de
kan göra nytta utan att förlora en
nyans av sin skönhet.
Vad är en kejsare, en överste krigs

herre mot en krukomakare!
*

Här, på bergets krön med sjön ne-
da.nför, ska man fastslå människans
rättigheter:
Rätt till två blommande äppelträd.
Rätt att någon gång ha ett sovande

barn i sin famn.
Rätt att se vindens lek med öppet

vatten.
Rätt att se på moln.
Rätt att göra sig öppen för kärlek.
Rätt att dö som när ett frö faller

ur sin kapsel.
Ur Att lära av naturen

Man häcklar nu dig, gamla tid, som gått,
de ideal, för vilka du har brunnit,
men säg mig då, vad vi i stället fått,
det goda, som vi verkligen ha vunnit!

Materialistiskt allt. Men andligt sett -
stå vi väl högre då än sextitalet,
ha större offer friheten vi gett? -
och vår moral mot dess? - det är för galet!

Nej, husen vuxit, ännu lika små
vi vandra här och söka lyckan timra,
men lyckan bor med svalan i det blå;
bland skyarna, som skifta form och skimra

Ur Vita Syrener
av Daniel Fallström

Bilden efter etlt gammalt fotografi frän trakten av
av Gustav Sandgren nuvarande Loviseberg'.

Från Gamla Gustavsberg
Många kära vackra syner du från minnets höjder skådar Och du ser Diana stäva in för riggens slappa segel,
av din ungdoms vår - den flydda - och av svunna barndomsdar.
Ut att känna land och folkslag längtan drog i alla trådar.
Visst ibland var himlen mulen - för det mesta var den klar.

Du ser vikens blåa vatten från ett Kvarnbergs branta sidor,
Gröneborg och vattentornet, Bagarna träsk och gummans stånd.
Du minns lek och ras därhemma uppå "tantjem"-gjorda skidor.
Minnesrika platser ser du på din tysta minnesrond.

Där vid "varma rännan" ligger tryggt förtöjd en strömmmgseka,
och på murkna värdshusräcket sin balansgång pojkar går.
Ovanför ett måspar vinglar; luftens akrobater leker,
medan västanstormens vingslag våldsamt ifrån Baggen slår.

inbogserad last av lera och en kolbåts svarta skrov.
Till en pråm från tegelstaden rallar några karlar tegel.
Värdshusvärden på balkongen håller där sitt glada hov.

Du ser Farstavik, det fagra, Tjustviksholmen, dag i våren.
Om du lyssnar, kan du höra göken från en Kråkholmstall.
Konvaljer står vid stigarna, i gläntorna och snåren,
och från Farstaparken hör du Barrys dova, grova skall.

Statarbygget, Grlndstugatan, Bleket, Lugnet, Värmdövägen,
Ekensberg och Biskopsbryggan, Ekedal dµ känner· till.
Du minns bad i salta vågor; allt sig ter som vacker sägen.
Minnet pekar ock på sådant, som du gärna glömma vill.

Men i barkutskurna båtar ligger last av barnaväntan.
Vikingsegel är_där spända blott för bragd och äventyr.
Det är ungdomsblod som flyter, i din ådra, het av längtan,
och till fjärran hav och länder du i tanken glättigt styr.

J. A. LöFDAL.
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Porslinets ..vag till Stockholm

FÖDDA:
24 april Lars Börje, s. t. Aarne Lauri Auvi

nen och h.h. Liisi Maria f. Ketola, Ingarög. 2.
26 april Kjell Gösta, s. t. Karl Gösta Ols

son och h.h, Maj-Lis Margareta f. Eriksson,
Hästh. v. 6 a.

8 maj En son t. Antonio Pagani och h.h,
Ester f. Pedroletti, Hästh.-v. 4 a.

14 maj En son t. Ruben Natanael Edqvist
och h.h. Maj-Britt Ingegärd f. Häll. Hästh.v.
L

12 maj Vanja Heggy Dolores, d. t. Alf Oli
ver Gustaf Forsberg och h.h. Heggy Eleo
nora f. Edner, G:le Svartens v. 3.

13 maj En son t. Torbjörn Martin Nyström
och h.h, Doris Ingegerd f. Andersson, ösby
1: 1.

21 maj En dotter och en son: Axel Vilhelm
öhlund och h.h, Sonja Maria f. Bergman,
Ekedal ö:a 1: 2.

4 juni En son t. Karl Holger Wennergren
och h.h, Karin Ingeborg Leontine, f. Suve
rinsky, Trallbanev. 1.

5 juni En son t. Stig Gunnar Bertil Nilsson
och h.h. Hjördis Svea Inga Sofia f, Olsson,
Hästskov. 2.

7 juni En dotter, Karl Martin Berglöf och
h.h. Hilda Maria f. Rosenblad, Kullen 6.

9 juni En dotter t. Bengt Lennart Ljung
och h.h. Sally Lori Irene f. Kvick, Mörtnäs
1: 524.

12 juni En dotter t. Lennart Holmberg och
h.h, Elly Viola f. Pettersson, Hästhagvs. 7.

VIGDA:
1 juni Oskar Börje ~kog, Skuggan och

Ingrid Elisabet Petterson, Hästh. v. 7.
31 maj Viljo Rikkinen, Gamla kont. och

Ilmi Kaarina Pajula, Akerlyckan.
1 maj Per Johan Yngve Edegren, Sthlm

och Greta Kristina Käck f. Anderson, Ma
riapl. 9.

24 maj Nils Hugo Otto Engström, Mörtnäs
1: 530 och Britt Marianne Ullberg, Grind
stug, A 2.

10 maj Erik Rune Bjur Grindstug. D. 26 och
Mary Berglund f. Strandberg, Akerlyckan.

21 maj Kurt Georg Hagelin, Mariag. 8
och Hulda Britt Marie Johanson, Grindstug.
E. 31.

31 maj Nils Lennart Ekström, Mariag. 13
och Marianne Pettersson, Sadelv. 2.

23 juni Lars Sture Petterson, Tallåsen 5
och Kerstin Helena Kristina Thelberg, Grind-
stug, F. 34. ·

18 juni Nils Bertil Selvin, Sthlm och Svea
Helena Pålsson f. Lund, Trallbanev. 1.

23 juni Robert Brun, Mariaplan 9 och Sirk
ka Lisa Kälviäinen, Skeviksg. 8.

23 juni David Henriksson, Mariapl. 2 och
Vivan Fredrika Österberg, Akerlyckan.

DÖDA:
22 april f. Gipsgjut. Karl Olov Andersson,

Alderdomsh. 94 är.
4 maj Verktygsarb. Sven Rune Johanson,

Grindstug. 1, 28 år.
12 maj Lagerarb. Knut Anton August Ols

son, Villag. 6. 70 är.
19 maj f. Porslinsgjut. Knut Reinhold Box,

Grindstug. 2. 63 är.

För visad vänlighet under min
Ma,kes sjukdom samt för allt del
tagande vid hans bortgång ber jag
fä framföra ett varmt tack.

Eva Johansson.

Att vinJtertid transportera fabrikens produkter till Stockholm var ända fram till
sekelskiftet många gånger förenat med stora svårigheter, Under de stränga
vintrarna, då metertjock is hindrade båtarna att upprätthålla trafiken, måste
andra transportmedel sättas in. Det naturliga var då att mobilisera alla tillgäng
liga slädrordon med dragare, i första hand hästar frän Farsta men även oxar
och tjurar kom till användning. Varje dragare kunde inte taga mer än 2-4 lådor.
Enligt tillgängliga handlingar erhöll föraren 25 öre i dagtraktamente. Under sär
skilt stränga och långa vintrar kunde dessa fordonstranspor.ter fortgå långt in i
maj månad.

Då vintern började lossa sitt grepp måste båtarna sättas in snarast möjligt.
För denna uppgift behövdes 50 till 70 man, i första hand togs alla utearbetare,
Men det hände även att man stoppade verkstäder för att fä tillräcklig arbets
styrka. Isen sågades för hand och för att fullborda isbrytningen fick den extra
"bätbesättningen" springa på däck från den ena sidan till den andra för att på
så sätt fä båten i rullning. Det svar en liten skolparvel gav sin lärarinna pä
en f'råg'a vad hans far gjorde är betecknande: "Han är ute och rullar".

En sådan isbrytning kunde taga en hel vecka i anspråk. Mat och brännvin hade
man med sig.

1905 utökades gustavsbergsflottan med en ny och modern båt, Gustavsberg nr,
som ersatte den gamla 3-an. Dess kraJftiga maskiner och isbrytarstäv klarade
själv isarna och "rullarnas" tid var förbi.

Nya transportmedel säg dagens ljus och utvecklades snabbt, Även Gustavsberg
insåg fördelarna med motoriserade Iandsvägstransporter och sedan 1948 sker alla
transporter från Gustavsberg med lastbil.

w.
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Jubileumsstatistik
När vi i alla fall jubilerar, så tyckte

red. att vi skulle väl .ge litet statistik.
Jag började med staplar och kurvor,
siffror och jämförelsetal - och kasta
de så småningom med en hopplös min
alla anteckningarna i papperskorgen.
Det visade sig också mycket svårt aJtt
få fram siffermaterial •frän chefer och
försäljare. För att överlista herrarna
gick jag så fram på en annan väg och
vädjade om att få tips på uppgifter,
som kunde klargöras med bilder. :Som
exempel nämnde jaig det aktuella Har
språnget, vars vattenmängd per dag
kanske motsvarar vad som rinner ige
nom av Gustavsberg tillverkade kloset
ter per dag. En av mina rådgivare av
råder mig att ta detta exempel. Det
går ju åt för mycket vatten. Folk slu
tar att köpa våra WC av sparsamhets
skäl och går över till VS i stället. Det
kommer motioner i riksdagen i ärendet,
i varje fall från bondeförbundet, om dom
läser Gustavsbergaren.

Vi hoppar alltså över Harsprånget.

Waldemar Wahlgren från Badkarsfa
briken ger mig emellertid följande tips:
Om vi nöjer oss med ett års nuvarande
produktion på BK•F och inte pressar kar
utan använder plåten till att permanen- •
ta våra vägar med, så kan vi belägga en
7 meter bred väg från vår fabrik till
Borgmästaregatan med 2 mm plåt. Vi
kan också kosta på oss 10 mm pannplåt
på de svagaste ställena.

Vi kan också tänka oss en rad av
människor promenerande på denna to
kiga väg i gåsmarsch från vägens bör
jan till dess slut. För att dom inte

skall trampa varandra på hälarna ger
vi dem 1 meters lucka. Det skulle fak
tiskt se stiligt ut, som ett jättelångt sta
ket. Där pinnarna utgjorde 20.000 män
niskor. Det räcker inte till med gus
tavsbergarna utan vi får lov. att värva
hela socknen och Nacka stads befolk
ning. Det blir ganska god belastning på
den vägen - dock inte värre än att
första pressen i vår fabrik ensam orkar
lyfta alla dessa människor på en gång.
Och om alla pressarna kunde hjälpas
åt samtidigt lyfte de såväl folket som
hela plåtvägen. - Vi kan också illustre-

ra kraften på .det här sättet: De två
första pressarna lyfter ledigt 3 krigsfar
tyg, t. ex. våra stadsjagare.

Av Ingeniör B. Dahllöf på Sanitets
fabriken inhämtar jag följande:
På TPF har vi aldrig försökt lyfta

några stadsjagare men vi kanske kan
hjälpa Wahlgren på traven genom att
ställa upp alla klosetter vi gjort och
spola dom på en gäng. Då kanske vi får
fram det vatten som behövs för att få
upp båtarna från Farstaviken !till press
verket så vi kan se om lyftet lyckas
eller om vi är utsatta för ett grovt
skämt. Eftersom Värmdövägen är så
snyggt permanentad med plåt är det väl
inte vävt att vi skräpar ner den med
klosetter utan vi bygger i stället en sta
pel på höjden för att se vart det bar
kar. För att fä en riktigt vacker stapel
tar vi med alla vi gjort sedan 1939. Vi
kommer då 50 mil upp. En känd herre

~
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vid namn Piccard åkte upp två mil med
sin ballong och det anses fortfarande
högt.

Ingeniör F. Möller på Hushällsfabriken
rör sig där på en yta av 25.000 kvm. År
1938 hade denna fabrik 890 anställda och
omsättningen var 2,9 miljoner kronor. I
dag har man 542 anställda som omsät
ter 7,2 miljoner porslin. Dessutom har
man försäljning av främmande porslin
och glas .till nära nog samma omsätt
ningssumma som värt eget porslin. Skul
le man placera en årsproduktion av t.
ex. tallrikar i travar intlil varandra runt
hela fabriksområdet, så skulle vi få en
grann mur på 3,5 meters höjd, Av kop
par gör man 2,5 miljoner per år och den
mängd kaffe som dricks i dem per dag
skulle räcka att fylla en av våra stora
oljecistern:er dagligen. Men Torsten Box
skulle nog inte gilla det!
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Dambaddräkter
lastex tvådelad .. 23 :50, 25 :25 27 :50
lastex hel 25 :25
ylle tvådelad 15:75
bomull hel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 :50
bomull lastex hel . . . . . . . . . . . . 17 :
bomull svart, marin. . . . . . . . . . 11 :50

Flickbaddräkter
lastex

4 6-8 10-12 14

8:- 9:- 10:25 11:25

bomullslastex
4 6-8 10-12

8:75 9:75 10:75

lastex tudelad
10-12 14

13:- 14:-

bomull
6-8 10-12

9:50 9:75

Herrbadbyxor
lastex 10 :50
ylle grå 11 :50
simbyxa

Gossbadbyxor
lastex

4 6-8

4:50

10-12

6:- 7:- 8:-

ylle 4, 6, 8 år . . . . . . . . . . . . . . 5:25
simbyxor fr. 3 :40

Badväskor
plast. väv . . . . . . . . . . . . . . fr. 8 :50
shoppingväskor
plast . . . . . . . . . . 13 :50, 22 :50 29 :50
skinn 23:50 32:50 42:50
resesäck . . . . . . . . . . . . . . 32 : 50 36 : 50
d:o smärting fr. 16:50

Badhanddukar
storl. 50X100 cm............ 2:70
storl. 75 X 135 cm. . . . . . . . . . . . 7 :85

Herrankelsockor
bomull 1 :75
nylonbland. . .
perlon .
perlon-nylon .
ylle-rayon-nylon .
ylle .
bom.-strumpa

BOMULLSSOCKOR
stor sortering

Damstrumpor

nylon, rundst, . . . . . . . . . . . . . . 4 :
" fasonst..... 5 :50 5 :75 6 :25

m. mönstr. häl 6 :60 6 :90 7 :50

"
"

perlon

masksäkra
-natursilke

natursilke . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :90
natur- och rayon . . . . . . . . . . . . 6 :50
rayon crepe Il . . . . . . . . . . . . . . 5 :80
bomull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :20
mercericerad

9:50
8:75
7:75

6:25

2:25
3:70 Polotröjor

3:75 goss, bomull 2-4 år ........ 3:15
4:50 6-8 ,, 3:75........
4:60 10-12,, 4:50
4:40

........

2:80 14-16,, ........ 5:15
d:o herr
storl. 4, 5, 6 ................ 6:60

Campingfilt 17 :50 23 :75.......grå • • · · · · · · .. ·

Montydress

da:m
herr

29:50
32:50

Konsum
Gustavsberg
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I dagens konsumspalt skall vi något
beröra ett par frågor av stor bety
delse för medlemmarna, nämligen lo
kalproblemen och personalfrågorna.

Föreningens lokalproblem för spe
cialvaror väntar alltjämt på sin lös
ning. Då man vet att samhällets folk
mängd fördubblats sedan1937utan att
några lokaler för specialvaror kommit
till, bortsett från skobutiken, så för
står man vilka besvärligheter för
eningen har att brottas 'med. Varje
utrymme i lager, magasin, källare, bo
dar och vindar äro fyllda med varor,
mest specialvaror inom husgeråds
och manufakturgrupperna. Varulag
ret inom den s. k. huvudfastigheten
uppgår till ca 500.000 :- vilket talar
för att det finnes åtskilligt med varu
artiklar. Problemet är emellertid att
på ett tillfredsställande sätt kunna
visa varorna. För detta ändamål be
hövs rätt stora butiksutrymmen och
det är dessa som saknas. Vid två
tillfällen under de senaste två åren
har ansökan om byggnadstillstånd
för affärshus avstyrkts av arbets
marknadsstyrelsen. Då det visade sig
omöjligt få tillstånd för nybyggnad
undersöktes möjligheterna att genom
ombyggnation av gamla fastigheten
få fram ökade butikslokaler. Försla
get eom förelades årsmötet godkän
des enhälligt. Ansökan om byggnads
tillstånd har inlämnats, men vid gjord
förfrågan hos arbetsmarknadsstyrel
sen meddelas emellertid därifrån att
vi även denna gång ha ytterst små ut
sikter att få byggnadstillstånd.

Det är inte enbart inom Gustavs
bergs samhälle som vi ha fastighets
frågor som behöver lösas. Om vi ser
på Fruvik så behövs även där en or
dentlig om- och tillbyggnad. Just nu
då detta skrives håller K.F:s arki
tektkontor på med ett byggnadsför
slag som innebär att nya försälj
ningslokaler för snabbköpsbutik byg
gas och att den nuvarande fastighe
ten blir lager och bostäder. Att ing
enting tidigare kunnat göras i Fruvik
sammanfaller helt med den nya ge
nomfartsvägens sträckning. I maj
fick vi vägförvaltningens besked vari
meddelas att sträckningen blir den
"som avses i länsstyrelsens dom den
30 dec. 1943". Först nu, nära tio år
senare, har vägarbetet påbörjats.

Om Lagnöfastigheten är inte myc-

ket att säga. Där bör helt ny fastig
het byggas. Möjlighet därtill finnes
eftersom föreningens tomt går ner
till vägen och är av den storleken att
delning är möjlig. Den gamla fastig
heten, som har ett utsökt vackert bo
stadsläge, bör säljas till bostadsända
mål.

Inom inte alltför långt avlägsen
framtid torde det väl också bli ak
tuellt med butik vid det nya området
Lugnet. Dessutom har föreningen
stora svårigheter med personalbostä
der för såväl gift som ogift personal.

Det är inte enbart fastighetsfrågor
na som bereder bekymmer. Liksom
handeln över hela landet, ha även vi
i Gustavsberg många gånger verkliga
svårigheter med personalanskaff
ningen. För närvarande ha vi sju dan
skar, en finne och en engelsman an
ställda. Många frågar varför vi inte
anställer svenskar. Till detta kan
framhållas att anställning inom han
deln inte längre är åtråvärd och orsa
ken därtill är att söka i dels den
obekväma arbetstiden. Som regel av
slutas arbetet i butikerna inte förrän
omkring kl. 19 samtidigt som indu
strins anställda slutar kl. 17 och tidi
gare under sommarmånaderna. En
annan bidragande orsak är utan tve
kan den mellanhandsställning perso
nalen intager. Att ständigt bli utsatt
för kunders mer eller mindre berätti
gade godtycke skapar inte någon rus
ning till affärsyrket så länge som obe
gränsade möjligheter till anställning
finnas inom andra yrken. Till detta
kommer att arbetsinkomsten för de
inom handeln anställda inte heller är
särskilt lockande. Men höj då lönerna
får man ofta som råd. Ja visst, re
kommendationen är helt säkert i prak
tiken synnerligen effektiv, men vem
skall betala kostnaden. Pengarna
måste tagas in på något håll och i
vårt fall föreligger den möjligheten
i form av ökade varupriser eller sänk
ning av återbäringen. Vilket alterna
tiv vill våra medlemmar rekommen
dera? Genom rationalisering kan
kostnadsbesparingar göras, men den
na åtgärd verkar på först längre sikt
eftersom anläggningskostnaderna äro
betydande. För att rätt kunna bedö
ma en löneöknings verkan bör näm
nas att en 15-procentig ökning kostar
vår förening ca 60.000:- pr år eller
ca 1,5 proc, på omsättningen.

För andra gången har ansökan
gjorts till K.F. om att få starta spar
kasseavdelningar vid de butiker där vi
förra gången fick avslag, nämligen
Villagatan, Grindstuplan och Häst
hagsplan. Likaledes för andra gången

Sagt på KF:s kongress
Om medlemsintresset slappnar, om

medlemmarnas initiativlust och deras
förmåga till s_jälvverksamhet inom vdra
organisationer försvinner, är nämligen
risken för att folkrörelsekaraktären
skall gå förlorad överhängande. Då
vittrar själva den grund sönder, på vil
ken all vår verksamhet bygger. Koope
rationen bleve i set fall måhända en ef
fektiv affärsmässig organisation, en fö
retagsform bland andra men icke längre
en självhjälpsrörelse, en tillämpad ekono
misk demokrati på viktiga områden in
om näring_slivet, Den blev icke längre
något "av folket - för folket - ge
nom folket".

Mauritz Bonow.

Det gäller nu att komma fram till en
sådan ordning att samlandet av eget ka
pital inom den svenska kooperationen
kommer att stegras och vara en Jöljd
av det sätt, på vilket vi förvalta de me
del, som står till förfogande. Vad vi
nu behöver det är förmt1ga att på ett
rationellt sätt förvalta detta stora kapi
tal. Det är en rimlig begäran att kapi
talbildningen skall uppstå som resultat
av det dagliga arbetet och inte vara en
gåva från äldre generationer.

Albin Johansson.

Vår rörelse måste göras rationell och
effektiv, men den måste samtidig_t ha
sin förankring i ett levande kooperativt
intresse. Det gäller för oss att föra den
kooperativa andan vidare från den äldre
generationen till de yngre som skall ta
vid. Den äldre generationen har växt
samman med rörelsen på ett särskilt sätt,
men de yngre generationerna har icke
fostrats i samma hårda skola.

John Lundberg.

ha vi hos Tipstjänst begärt att Grind
stuplan skall antagas som tipsombud.

Under årets rem första månader
har omsättningen uppgått till kr.
1.814.187 med god ökning kr 306.625
eller 20,3 proc.

Så stundar då den tid vi alla så in
nerligt väntar på, semestern med dess
möjligheter till avkoppling från det
vardagliga.

Efter det vi klarat av semestern
samlas vi alla i Folkparken söndagen
den 17 augusti då konsumfesten går
av stapeln. Programmet kommer att
gå i den sommarlätta stilen med mu
sik, lekar, dockornas kasperteater,
saft till barnen och en "svängom" för
den som så önskar.

0. G. K.
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Joliga spalten
Vännen W-n tycker att vi skall göra

litet reklam för våra lågspolande kloset
ter i Gustavsbergaren. Faran av att an
vända hög,spolande vill han belysa med
följande historia från sista krigets Lon
don.
- Ett par av tyskarnas grövsta bom

ber hade träffat ett bostadskvarter. Ett
hus klövs rätt itu. Den ena hälften för
vandlades till kaffeved, den andra hälf
ten stod kvar, som en provkarta på folks
smak och vanor. Även några badrum vo
ro kluvna och i ett av dem i tredje vå
ningen stod en man och höll i sina byxor
allt under det han skrattade, ja gap
skrattade. Nervchocker tar sig_ ibland
egendomliga uttryck tänkte brandkap
tenen, medan han beordrade fram ste
gen för att hjälpa ned skrattaren. Det
gick så småningom, men mannen skrat
tade fortfarande hejdlöst. Brandkapten
blev nervös och frågade: "Vad tusan
skrattar ni åt - kan ni inte sluta med
det?" - "Nej", skrattade mannen, "det
hela var för komiskt. Jag var på klo
och var just färdig. Men när jag drog
i snöret så ramlade halva huset ned!"

Blandade klipp (sid. 11)
1) Fredsbudskapet 7 maj 1945
2) Gustavsbergspojkarnas träff 16 juni 1951
3) Aktuella problem jan. 1943 (Gunnar An-

derson)
4) Fritt Forum juni 1951
5) Norgehjälpen juni 1944
6) Veteranfest på Skevik 15 dec. 1949
7) Glimtar, dec. 1950
8) Personalfest 1 sept, 1949
9) Den sista fabrikskorsten, april 1946

10) Harry Martinsson på besök, aug, 1948
11) Val sept, 1948
12) Forum: Inför 1945
13) A-Flickan, maj 1951
14) Hobbyutställning dec. 1946
15) Maria Holmberg 100 år 30.1.1948 (dec.)
16) Ronald Fangen 11.12.45 (febr. 42)
17) översvämning 1944 (febr. 45)
18) Maj 1943
19) Aug. 1944
20) Gustavsberg och framtiden, dec. 1943
21) Från Ingaröns horisont, febr. 1952
22) Arbetslönen och företaget, maj 1943

(öhlund)

Ett par av våra tyska kamrater, som
inte äro myndiga, vill ingå äktenskap
med varandra. Jag har hjälpt dem med
diverse papper och skulle häromdagen
slutligen skriva deras ansökan till Ko
nungen. I denna skall enligt reglemen
tet angivas särskilda skäl. Då något
barn inte är på väg frågade jag dem
varmed jag skulle motivera och varför
de vill gifta si,g redan nu. Svaret kom
spontant: "Weil wir uns richltig lieben!
(Därför att vi älska varandra!) Jag
undrar om det räcker inför Justitiede
partementet?

G-g

Till semestern!
Allt för foto

och radio

förmedlas genom

Hilding Ohlson
Tel.: 30401

23) Bränslesituationen vid fabriken, okt. 1945
24) Kyrkligt, mars 1943
25) Hemmafruarna ser fabriken (febr. 49)
26) Wilhelm Kåge 60 år, april 49
27) Vad kan vi göra för ungdomen?, jan.

43 (G. Dahlberg)
28) Ett års företagsnämnd, augusti 1948

(öhlund)
29) Rumänskor till Gustavsberg, dec. 1915
30) Juni 1945
31) Grundstenen till Kvarnbergsskolan läg

ges, april 1950
32) Brasiliens vicepresident på besök 1 juli

(sept. 1951)
33) Saltstänk, dec. 1943
34) Helikopter över Gustavsberg, aug. 1948
35) Forum: Vad vill idrotten?, april 1949
36) Ungkarlshotellet, okt. 1943
37) Saltstänk, aug, 1944 (Gezelius)
38) Korpfotboll, maj 1943
39) Italienarna, nov. 1947
40) Scenstudion, april 1950
41) Kommunalt, febr. 1947
42) Brand vid Badkarsfabriken, juni 1947
43) Frän Företagsnämnden, april 1950
44) God fortsättning, april 1952

GUSTAVSBERGARE!

Soffgrupp Rio. Lösa plymåer
och bra tyg.
Soffa . . . . . . 355: -
Fåtölj 165: -

Möbler till Gustavsberg köra vi fraktfritt

Bäddsoffan UNO med stål- NI SOM VILL KÖPA BRA MÖBLER BILLIGT GA DIREKT TILL
inrede och tyg 395: -

Möblemang i olika modeller
från 495:-

Bord som kan förlängas
från 145: -

TIBRO-BÄDDEN en prissensa
tion - se den.

Köksmöbler.

Kanske just Ni nu tänker köpa möbler till ett helt hem eller göra någon

komplettering ------

Gör i så fall ett besök på vår utställning Folkungagatan 48 (vid Medbor

garhuset) så Ni får veta priser och olika förslag.

Våra delvis egna modeller och effektiva organisation gör att vi kunna

hålla priserna låga till Er fördel.

Vi leverera fritt Gustavsberg

AB STAL-ANDS MÖBLER
Folkungag,atan 48 (vid Medborgarhuset). Tel. 42 31 91, 44 31 68.



GUSTAVSBERGAREN 25

Min hobby
XI.

När jag var 18 år - ·bomfaderi å bom
fadera - sprattlade jag omkring i
"shimmy" på "Tranan", en sommardans
paviljong intill dåtidens Stockholm. Jag
tyckte nog redan då att det hela var
litet andefattigt. Men så en Påsk fick
jag följa med ett folkdansgille till dess
sommarstuga. Och då ,blev jag biten av
en annan sorts dans och därtill av sam
hörigheten i en verklig ungdomsklubb.
Efter att ha spelaJt ut några klasser fot
boll i Stockholmsserien la jag bollskorna
och "shimmypjucken" på hyllan och blev
aktiv folkdansare, iklädd "allmogesko"
och tofsar. Sedan den tiden har jag soli
ga minnen av sommar, cykelfärder och
vandringar, folkdansuppvisningar och
julgillen och möten med ungdomar i Sve
rige, Norge Danmark och Finland. Med
tiden blev jag mogen att också lära
andra dansa folkdanser. Ett barnlag var
först min hobby, de kunde både
dansa och spela teater. Särskilt fånga
des jag av folkvisedans, som jag beund
rat bland norrmännen och fick så efter
träda min bror som instruktör för ett
folkvisedanslag bland arbeterskor vid en
stor fabrik i Stockholm. Här fick jag
tillfälle att i samverkan skapa en del
egna dansvisearrangemang. Som vi
tyckte voro bra. Ja, en norsk tidning
skrev att "flickornas dans var som ett
solsken efter ett väldsamt oväder." Nå
väl, vi höll ut i 10 är, men då det inte
blev någon nyrekrytering slutade det
med en syjunta, Men jag bärgade en
rar fru. Och fast flickorna nu närmar

sig sina 50 år kan de än i dag dansa en
folkvisa på det rätta sättet. Det är en
konstart, som fordrar en viss mognad.
Att emellertid nu i en schlagermatad el
ler Snoddasbiten ungdomskrets av i dag
söka ta upp folkvisedans torde däremot
vara ett hopplöst företag.

Men i danslekarna, som förblivit min
mera stadiga hobby, möter jag år frän
är nya kullar av villiga ungdomar
från två till åttio år. Vdd midsommar
och jul kan jag _fä mitt lystmäJte på att
leda lekar. Ofta träffar jag då barn
med vars vidhängande mamma eller
pappa jag åkt "Karusellen", när de vo
re i koltären eller till vilkas samman
förande för livet jag varit skulden tack
vare "Så går jag här i ringen och ser
uppå dej!" Den här bilden ovan togs
i Humlegärden för ett kvarts sekel se
dan, där jag dansade med massor av
ungar på Barnens Dag. Den hänförda
grabben har väl vid det här laget själv
ramnj, Det skulle onekligen vara kul
att träffa honom igen. - Varje jul un
der 25 års tid har jag haft monopol pä
att vid den där fabriken leda danslekar
både för barn och pensionärer. På mid
sommaraftnarna i min spänsts dagar
flängde jag frän den ena platsen till den
andra för aJtt hjälpa till med lekarna.
Och det var inte bara en dans på rosor,
fast man fick betalt. Ofta fanns det ing
en musik eller också kunde "Willys Ryt
mic Band" endast spela "Jänta ä ja". Sä
det blev ingen annan räd än att sjunga
själv. Rösten ,blev vältränad men hes.
En gång va.r jag kallad som lekledare i
en församlingssal, men fick av prästen
förhållningsorder att inte dansa några
lekar med valssteg eller dyliklt. Det var
ingen lätt uppgift. Men i dag händer det
att jag dansar Hockey-Cockey med ung
domarna i Movingers församlingshus.
Vid torgdansen på Slussplan en midsom
marafton ville Flottiga Laban och några
andra kolingar vara med. Och det fick
dom. Medan de 8 musikanterna blåste
"Du tycker du är vacker men det tycker
inte jag."

Tack vare våra välsignade ungar le
ver lekarna kvar generation efter gene
raJtion. Man har vant •sig vid dem och
har syn- och hörbarligen roligt, trots att
man inte alltid kan bjuda dem så rik va
riation. När det gäller små barn måste
man ju förenkla turerna, men bland ung
dom tycker jag nog att vi ska ösa mer
ur den rika skatt vi har av ringlekar
och lära dem ordentligt.

Det är åtskilliga tusen barn och lika
många äldre som jag dansat ringlekar
med under åren. Jag har varit med om
att föra herrar i frack och damer i stor
toalett i "Känner du iLotta min vän, hon
bor i Fiskaregränd" i en glittrande ban
ketJtsal och bleka Stockholmsungar i

Ett allvarsord!
Vår samhällsform är sådan, att vi har

svårt att skydda oss mot förrödore. Så
mycket större lit måste vi sätta till den
enskilde medborgarens vaksamhet.
Vi bör göra upp med den godtrogen

het, som underlättar kommunistiskt spio
nage. Den skärpta vaksamheten måste
sättas in på varje arbetsplats. Särskilt vid
försvar, civilförsvar och kommunikationer
bör alla vara på sin vakt. Stora mate
riella och mänskliga värden står på spel.
Det är missriktad solidaritet, därest vi
skulle hålla dem om ryggen, som utläm
nar för vårt lands bestånd avgörande
hemligheter till främmande makt.

Försvarsminister Torsten Nilsson.

"Klara solen på himmelen den lyser" -
på 47:ans höstfest bland soptunnorna på
bakgårn. Glädjen och stämningen har
varit lika i båda fallen.

När jag kom hit ut. för 10 är sedan,
startade jag med folkdansövningar och
lekaftnar och hade i början 72 ungdo
mar i folkdanserna. Jag skulle gärna
ge en slant för att än en gång få upp
leva vissa killars uppvisning av Hallands
kadrilj. Jag nämner inga na:mn - men
de var festligt lovande. Ooh sedan dess
har det blivit en hel del, mest danslekar
härute också. Så pass ltill och med att
utsocknes åskådare uttalat sin beundran
över den kunnighet varmed våra barn
ge sig hän i Muntra musikanter o. d.
Vid ett besök i ·England, där ungdom
roar sig kungligt med s. k. "square dan
ces", snappade jag opp Hockey-Cockey,
översatte den till svenska och lancerade
den i Sverige med stor framgång. Men
en inbiten svensk kulturdansare rynkar
nog på näsan - men det är en annan
historia.

Så har jag allierat mig med två trogna
och bussiga spelmän, Folke och Bertil,
som lärt sig låtarna och ger rätt tonart
och kläm åt det hela.

Två gånger om året ger vi oss i väg
till Tomteboda Blindinstitut och har
Lekaftnar med Förskolans barn på Lu
ciafest och de större barnen på Jul
gille. Och det är nog det roligaste av
allt. Trots att de inte ser, så dansar de
barnen lekarna med inlevelse och gläd
je. Och så de sjunger! Där Hgger de
seende barnen i lä.

Folkdanserna och lekarna kan jag av
erfarenhet varmt rekommendera som en
utomordentlig hobby för ungdom. Där
erfar man att det finns en viss skillnad
på aktrv glädje och passivt nöje.

Gösta Dahlberg.
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.nr orienterad .
l Gustav~berg?

Fotogissningstävling

Vår fotograf har ibland underliga perspektiv. Till jubileumsnumret
har han lämnat in nedanstående provkarta på enligt hans förmenande
välbekanta vyer. Vi kände inte ens igen katten, fast vi annars känner
alla i Gustavsberg. Det måste alltså bli en pristävling fö: att få någon
orientering. Den först hittade rätta lösningen får 15: - kr. för besvä
ret, nästa får en tia och trean en femma. Märk kuvertet "Fotogiss
ning" och sänd det till Red. före den 1 september i år.

Intervju på lngarö

Emil Andersson

Stöd jubileumsinsamlingen för Skolorkester l

Mitt uppdrag denna gång, som "Ber
:garns" flygande reporter, var att prata
med skärkarlen, fiskaren, lantbrukaren,
slaktaren, auktionsutroparen, gårdskar
len och affärsmannen :Emil Andersson i
Ekhaga eller "Björkvikarn" som gus
tavsbergarna ,känner honom.

Vi kunde inte fatta, att vi hade en
78-årig man framför oss där han stod
och hängde på sin gärsgärd, Vi
kastade oss genast över värt offer
med orden: "Så'ria här gärsgårdar ser
man inte nu för tiden!" "Nej, tacka
för det nu finns det ingen kvar som kan
göra såna här utan nu har dom bara
taggtråd och stolpar." Vi blevo bjudna
att stiga in i hans trevliga stuga och där
fick vi reda på ant A. kom till Björkvik
4 mån. gammal som fosterbarn till ma
karna Vesteroerg Det var vanligt på
den tiden att skärgårdsfolket skaffade
sig fosterbarn, som en· extra förtjänst
och "nog blev det förtjänst på mig all
tid", skrattar A, "400 kr. på 14 år och
då skulle jag klädas och födas på det!"
På den !tiden måste man göra dagsver
ken, 2 i veckan, samt hjondagsverken
för torpet och det blev att ligga i från
5 på morgonen till 8 på kvällen. För
extra jobb betalades på den tiden 1 :25
kr per dag och då fick man hålla sig
med maten.

Ebbalundarn t. ex. betalade för sitt
torp 2 :50 kr. om året i arrende. Första
året behövdes en ny stuga och då fic!k
han göra g'rund, mura skorstensstock,
hugga och flänka timmer till 6 X 611 tum,
köra fram och ·bygga stuga med 1 rum
och kök samt vind. När det var fär
dlgt så slapp han betala något arrende
under 1 är. Vad säger egnahemsbyggar
na om det? En hel stuga för 250 kr.
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Folkskolans
till förmån för ferieverksamheten hems den 6 juni på Ekvallen, Som
vanligt bjöds på ett stjärnprogram, vilket började med defilering
av samtliga medverkande, Ett kort välkomsttal av personalkonsulent
Dahlberg följdes av en erinran om Svenska Flaggans Dag och ett
leve för Sverige,

Kurirstafetten mellan de 200 skolbarnen vanns av förstaklassarna.
Världsmästaraspiranterna Wänlund och Mikaelson hade ställt sig till
förfogande och visade stil och elegans i cykel och gång, På den lösa
banan vann Gustavsbergscyklisten Gustavsson lagerkransen, men i
gång var Mikaelsson oslagbar. Främst på programmet kom Stock
holmspolisens populära hunduppvisning, roligast var skämtstafetten

"Fick ni aldrig ackord", frågade vi. "Jo
då när vi flänkade fick vi 2 öre för 1
aln och när stocken då var 1grov i stor
ändan så ,kan ni ju tänka hur fort det
gick att fä ner den till 6X611 tum".

A. är en god kännare av skärgården
och han ltycker det är sorgligt att den
avfolkas mer och mer. Tegar som bru
tits i generationer häller nu skogen på
att ta igen, och ställen som förut födde
flera kor och fär, ha nu endast en ko
eller också äro de helt öde,
Det är många tusen djur som A. slak

tat under årens lopp. "Jag minns på
Jungfruskär (det är ute i havsbandet) ,
jag skulle slakta en tjur som var folk-

idrottsfest.
mellan lärarna, kommunalpamparna och teateramatörerna. Lotteriets
frikort vanns av Margareta Dahlström, Det trevliga skådespelet
harangerades rutinerat av speakern Rolf och Blåsorkestern omgav
det hela med sina käcka toner. Efter festligheterna, som illustreras
med några snapshots nedan, bjöd Konsum de medverkande stjärn
gästerna på thesupe, vid vilken vinnarna också fick mottaga char
manta hederspris, skänkta av fabriken, Einar Ohlson, som lockat
förmågorna till Gustavsberg, intervjuade gästerna om deras sport
m.m. och samtalet togs upp på magnefon för att delges skolbarnen,
Behållningen av festen blev inte mindre än 2,735 kr.

ilsken. Jag gjorde i ordning slaktmas
ken och gick in i hagen till honom.
Jag visste att tjurar i regel stoppar upp
ett ögonblick innan de anfalla, tjuren
kom rusande och han stannade några
dm. ifrån mig och jag kvickt dit med
masken och tjurens saga 'blev all."

A. har också varit med om många
äventyr till sjöss. En gång kom han
från Ornö med en ko i båten. iDet blev
tjocka, men "som tur var hade j-ag den
här", säger han och visar en liten kom
pass som följt honom i alla år. Så det
gick fint hem.

Andersson lämnade Björkvik 1935 och
sen dess har han uteslutande sysslat

med sina affärer. Det håller han på med
än i dag. Han sköter ju också prin
sessan Sibyllas tomt. "Sen har man ju
sin pension och när man tänker på hur
åldringar hade det förr så måste man
säga att man har det bra och det är
skam att klaga." Vi fråga hur det är att
vara gustavsbergare. Då svarar A. att
som han blivit bemött av myndigheterna
i G-berg så hyser han full tillförsikt
för det fortsatta kommande samlivet,

Vi bryter upp från det trevna hem
met med de många trevliga sakerna (bl.
a. jasper !från Gustavsberg) och tackar
hedersmannen Emil Andersson för en
trevlig kväll. Rolf.
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mlikon

Skrivmaskiner
Räknemaskiner

Kontorsmöbler
Kontorsutensilier

Verkstad för rengormg och justering av kontors
maskiner. Maskiner uthyras

Ring Firma Elikon, Stockholm
Tel. 46 03 40

Albert L. Carlsson

Herr- och 7Jam

Konfektion

Mariagatan 12

Tel. 30068

Oscar Anderssons
Cykelverkstad

flyttad till

Grindstugärde F 38

CYKLAR TILLBEHÖR

Tel. 30755

Radionyheter
Då jag erhållit direktförsäljning från Philips, Concerton,

Marconi, vill jag rekommendera dessa märken.

Batteriradio, som går både på batteri och växelström

Bilradio, Badiogrammofoner, Rör, Batterier

Radioreparationer billigt.

Ring eller besök AUG ERIKSSON, Mariagatan 4. Tel. 30797

Lennart Holmbergs I I Farsta trädgård I I Gunnar Fall
Cykelverkstad

1 I Alltid färska blommor I I HERR- och DAMFRISERING
Dalvägen 3

och grönsaker
Tel. 30473 I I -□-

CYKLAR
Kiosken vid fabriksporten

REPARATIONER är öppen 9-13 15-17 I I Mariaplan 8
RESERVDELAR lördagar 9-15 Tel. 30840

Lastbi/centralen I I KURT ÅKERLUND

I: I SKOMAKERI JI (•
JOHN SVENSON ~ ' I!

Akeri Algatan 1 ~f J,
/ \ ~/ ~..

Tel. 30220 I ' V
1: I V, V.,,,-~

KOKS och VED Vita Hästen
Tel. 30276, 30655 I I Rekommenderas! I I KONDITORI CAFE

Tel. 30429

i:

I
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Trots ett tämligen kylslaget väder den

16 maj sä samlade vi en hel del publik
på vår första kommunala friluftskonsert
för året vid Hästhagskonsum. At!t av
denna premiärpublik våra italienska
vänner med signor :Rossi i spetsen syn
tes vara i god majoritet är givetvis in
te beroende av bristande musikintresse
hos de "infödda" utan beror nog mera på
att de förstnämnda har s.a.s, både äldre
och intimare förbindelser med -fru Mu
sica än vi nordmän.

Nåväl vi spelade och mellan låtarna
värmde vi oss i andanom vid tanken på
den fina park med estrad, soffor, fontän
som markförvaltningen alldeles säkert

. längre fram i tiden, någon gäng kan
hända? kommer att anlägga just här,
där den (parken således inte Höga
Markförvaltningen) skulle passa och be
hövas så bra.

Ja
så rimma vi ett slag
om Kristi Himmelsfärdsdag
då vi spela och sjöng
pä Kvarnbergets topp
för alla som orkade
gänga ditopp.

Och alla Ni som sov är välkomna till
nästa års gökotta. Ett trevligt, billigt
och utan kaffegök nog så hälsosamt nöje

OOH

den 25 maj tjänsbgjorde vi som hem
värnsmusikkår och gjorde bl. ·a. en, av
publikanslutningen och· applåderna att
döma, mycket uppskattad konsert på
Vaxholms torg. Fram och återresa
skedde under befäl av vår hemvärnschef
Kalle Viberg, som :f. ö. bör ha en sär
skild eloge för att han utan någon som
helst förträning skötte "grytlocken".
"Här hoppar inga halta löss", sa Kalle
och klämde i för kung och fosterland.
(Den som tror att det är en enkel sak
att slå bäcken är välkommen upp till
musikpaviljongen för att pröva pä).

MIDN

pingstdagen märkte vi till vår bedrö
velse att våra annars så snälla och duk
tiga parkfarbröder hade lyckats full
ständigt förin!ta den lilla gnutta akustik

som den annars nog så pampiga folk
parksestraden var begåvad med vid vår
Valborgsmässokonsert. Sätt nu dit. sid
stycken (s. k. ljudkulisser) och vi ska
förbliva vänner och Eder städse bevågna
som det brukar heta med stora bokstä
ver i ett annat sammanhang.

Fredagen den trettonde debuterade vi
i Lugnet och kaffe blev vi 'bjudna på,
var lugn för det, ty ingen mindre än
sign, landsman Skåningen, .ibland ock
kallad för "Svensson", har blivit Lugn
bo och det lär betyda att Lugnborna kan
vara lugna för Lugnets utveckling, åt
minstone är detta den s. k. allmänna
uppfattningen. Vi tro på det och tacka
för trevligt värdskap vid kaffebordet
och så fira vi midsommar .•.

A la Fröding

Det var fest uti parken
på Midsommarkvällen
det var tjo, det var stoj;
det var tjim, det var skoj
och vi blåste så läpparna sprack
Tills Gösta i kolt och i
tofspantalonger
sprang runt våran majstång
ett par hundra gånger
Ja, då smög vi oss undan
och stack ...

Ja en del stannade förstås kvar och
fröjdades med de unga liksom vi alle
samman tidigare på dagen hade glatt
oss tillsammans med de gamla vid vår
traditionella konsert på ålderdomshem
het. Härlig1t kaffe, goda bullar, häls
ningstal av Gunnar Andersson och
midsommarbetraktelse av församlings
pastorn gjorde det hela till en mycket
angenäm upptakt på midsommarfiran
det.

Och så slutar sign. sitt axplock ur
försommarverksamheten med att önska
alla semesterfirare mycket sol och myc
ket nöje.

Fanfar.

JOURTJÄNST 1FöR

p1·ovinsialläkarna i Gustavsberg
och Björknäs.

Jourtjänsten omfattar tiden lördag kl.
15.00 - måndag kl. 08.00.

Gustavsberg
13/7
27/7
3/8

17/8
31/8
7/9

21/9

Björknäs
6/7

20/7
10/8
24/8

14/9
28/9

Telefoner: 0766 - 30710; 010 - 15 04 95
Telefonvakt: 0766 - 301 00; 010 - 15 14 08

Semestertid
Att juli är semestermånaden fram

för andra går det väl inte att komma
ifrån. De flesta gustavsbergare har
därför försäkrat si,g om julisemester,
så alla borde vara nöjda, men vilken
tid semestern än infaller så måste den
i god tid vara planerad för att man
skall få något utbyte av ledigheten.

Reso startade i början av maj ett
Upplysningsställe i Gustavsberg. Av
sikten var att kunna ge en god rese
service i samhället. Redan från bör
jan fick Harald Lindholm fullt upp
att göra, varje onsdag kl. 17-18 och
fredag kl. 18-19 har det varit kö
som vid "Systemet".

Det är mycket som Upplysnings
stället ombesörjt bl. a. c:a fyrahundra
järnvägsbiljetter, en mängd bokning
ar på anläggningarna och sällskaps
resorna, samt en hel del individuella
resor av olika slag.

Den 8 maj startades en Resoklubb
i Gustavsberg. Det var närmare 200
deltagare som stortrivdes på Folkan.
Klubben fick en stabil och intresserad
styrelse, som vi kan vänta mycket
utav. Einar Svensk sköter ordföran
deklubban och till sin hjälp har han
Harald Lindholm, Lennart Elofsson,
Fritiof Fall och Ture Johansson. Klub
ben har redan avverkat två resor.
Den 15 juni reste ett trettiotal gus
tavsbergare till Tullgarn-Trosa och
söndagen den 22 juni var det en resa
till Råsunda, där fyrtiotvå gustavs
bergare såg landskampen Sverige
Danmark genom Resoklubbens för
sorg.

För närvarande planerar styrelsen
en båtutflykt i skärgården. Med tan
ke på att kräftan är lovlig den 8
augusti och den vackra fullmånen, är
resan fastställd äga rum den kväl
len. Närmare · detaljer kommer att
meddelas genom affischer i samhäl
let, samt genom Upplysningsstället
och Reso-ombuden.

Vi tror att Reso i Gustavsberg har
en stor funktion att fylla i samhället
genom att stimulera människorna till
resor och ett sunt utnyttjande av fri
tiden. Vi tror också att klubben och
Upplysningsstället kan vara förening
ar och organisationer till god hjälp
vid abonnemangsresor.

Du kan själv stödja klubben ge
nom att skriva in Dig som Reso-med
lem. Varje ny medlem ökar klubbens
möjligheter att utvidga sin verksam
het.
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En gammal gustavs
bergare berättar

Vi har fått tre bidrag till
spalten, omsorgsfullt präntade
av ovana skrivarhänder. Men
med intresse för episoder från
förr.

Johan Gustavsson, snärt modiga 75 år,
berättar om hur man tillverkade tegel
omkring 1910. Det var eldfast tegel för
järnbruken och för fabriken, som slogs
för hand i rträformar på 12 X 6X 3. För
att tjäna en femma om dagen fick man
slå 500 st. och det var ett tungt jobb.
Det fanns förresten en del andra dimen
sioner och vi hade beställningar frän
Iggesund, Hofors, Nykroppa och Stor
fors och det sysselsatte 8 tegelslagare.
På sommaren slog vi tegel på tegella
dan. Det sattes på bräder och staplades
i fack ända upp i taket. Vi fick bära
de tunga bördorna på knakande trappor.
Särskilt tunga att arbeta med var en
sorts .konformad tegel för Iggesund, lik
som rören för fabrikens behov, Dessa
senare var avsedda för dräneringen. Ar
betsplatsen var primitiv. En träbänk
med en matta, en hopklubbad "stabbe",
som man skar av, klubbade ihop och for
made till rör, skar ut fläns - och så
vidare är från är. Numera är väl ar
betsmetoderna mera effektiva och lät
tare?

Erik Fagerström, f. d. ugnsarbetare av
gamla stammen, närmar sig 80 är. Han
berättar hur han var med om att Iossa
kol en varm julidag 1903 frän kolång
aren och över till Farstapråmen. Den
skulle till Runmarö och 12 man fick or
der att proviantera för abt efter några
timmar följa med för att klara lossnings
jobbet. Befälhavare på Gustavsberg I,
som också gick traden till Runmarö,
var kapten Bjurberg. •Farsta-Pelle var
vår ,bogserskeppare och pråmskeppare
var Johan Gustavsson. Vid sextiden vo
ro vi framme och satte igång för att
jobba rtill 11-tiden på kvällen. Men ef
ter en timme var det några som kände
sig törstiga och ville ha något starkt.
Just då anlände Gustavsbergsbåten. Nå
gon fick i uppdrag att söka övertala
kapten att få köpa några liter bränn
vin, ty d_et fanns det gott om på Gus
tavsbergsbåtarna. "Trissan" på båten
vågade inte sälja till oss men rädde oss
att fråga kapten. "Han sitter i försa
longen". Och mycket riktigt där satt
han. Med kockan på styrbordssidan och
en servitris på babord och en stor wisky
grogg på bordet, Han sken som en sol.

Det hade regnat. Gullpudra och hum
leblomster skakade försiktigt bort vatt
net från blomoladen, daggkåpan sam
lade det till en svällande, ljusspeglande
kromosomdroppe, syrenerna doftade som
mina sjuttonärsminnen och det var en
söndag i den underbara månaden juni
i det året femtitvä.

Strax efter elva hade de sista tunga
dropparna fallit och Gustavsberg drog
en djup suck av tacksamhet och be
frielse för det var en stor dag i samhäl
lets histor.ia. 'I'andvärnsklubben skulle
bildas på Aspvik och alla ungar, som
kvalificerat sig till medlemsskap, skulle
utan målsmän avresa frän kyrkan med
bussar klockan tolv. Och jag var en

Vår man framförde sitt ärende. "Jaså,
är ni tolv man. Men då ska ni ha tolv
liter förstås." Och restauratrisen fyllde
vårt kärl till brädden och någon betal
ning var det inte fråga om. Det blev en
försvarlig vickning som följde efter en
lossning som levererades på rekordtid.
Men oj vad det värkte i huvudet dan ef
ter och det behövdes många dopp i böl
jorna innan man blev klar igen. Det var
mycket slarvigt men mänskligt på den
tiden, slutar Fagerström.

Gustaf Fröberg, skulle för c:a 51 år
sedan sluta sitt jobb vid Gustavsberg
och bli något annat. Han blev militär,
men så här gick det till, när han i laga
ordning tillsammans med en kamrat
Emil Andersson skulle säga upp sin an
ställning. Vi klev in med bävan på det
stora brukskontoret. En röst röt emot
oss: Vad vill ni!? - Jo, vi skulle be
att få sluta vid fabriken. - Jaså. Ni
trivs inte här. Ja ge er iväg då! Präst
betygen ska ni hämta på Värmdö präst
gård! - Vi förstod inte att vi måste
ta ut prästbetyg, när vi inte visste var vi
skulle få jobb eller var vi skulle bo. Vi
trodde att man hade uppsägningstid. Nä
det var inget annalt att göra än att tras
ka den långa vägen till Värmdö. Pros
ten Kullberg var ,tydligen förberedd och
då vi inte visste vart vi skulle skriva ut
betygen, så skrev han hett enkelt Nikolai
i Stockholm. Det var den tidens sed att
behandla dem man ville bli av med.

moder, som cyklade genom sommarfäg
ringen med femårig son pä pakethälla
ren i riktning daghemmet, där han
skulle avlämnas till snälla och med över
mänsklig ,behärskning begåvade 'tanter'.
Han, sonen, var djupt gripen av att en
sam fä deltruga i en fest dit hans mam
ma inte hade tillträde, och anade Inte
hur oansvarigt glad och lekfull hon kän
de sig vid tanken på :fyra timmars le
dighet.

Gossen var naturligtvis ändamålsen
ligt klädd för regn och utomhuslekar,
vit sjömanskostym och ljusgrön jacka
med klubbens oxeltand pä slaget, Så
åkte de nitton rörskolesmä med tre
hundra skolbarn, förväntansfyllda ttill
paradiset med sina icke fullt så förvän
tansfyllda ledare.
Jag fortsatte att tänka på daghem

och ungar på återvägen. Välsignade dag
hem, dit vi tryg;gt kan överlämna bar
nen och ägna oss ät vårt arbete. Vi
har välskötta daghem, som vi är' tack
samma för, och beundrar i !tysthet vär
darna, som förmå att hålla ordning på
våra moderna och bråkiga ungar, att
dom bara orkar.
Et,t decennium har daghemsrörelsen i

Gustavsberg på nacken. iDet var tydli
gen en framstegsvänlig tid för så där
tio år sedan. Tar jag inte alldeles fel
utgavs Gustavsbergarens första num
mer också vid det laget. Ja, ja, tiden
går. Ungarna växer upp och man har
varit med på många roande och läro
rika daghemsfester och avslutningar. Ja,
apropå tioårsjubileet så minns jag med
mycket noje när Gunnar Andersson
skulle hälla högttdstalet. Han hade litet
svårt att koncentrera sig där han stod
bakom det avbetade kaffebordet med
förväntansfulla ungar runt omkring,
som trodde atJt han skulle trolla. Nu
ställdes det tysta krav på honom, som
han inte kunde uppfylla, han kände det
och försökte med att ·bjuda de små lyss
narna på de kvarblivna lussekatterna.
Ungarna tuggade, bytte fot och stirrade
ihärdigt. Ounnar tystnade en sekund
och tittade ut mot Kvarn'berg;et, sökande
en ny och lyckad formulering för sitt
fyratusensjuhundrai'emtioelfte högtids
tal. Då tröttnade Tomas, kilade mot
bordet . och stack sin halvätna lussekatt
under näsan på Gunnar och skrek: Kan
du passa den här, jaig måste gå ut ett
tag!?

Nu har Gunnar avgått ur daghems
styrelsen efter ett tioårigt gagnerikt ar
bete, det är nog lugnare i landstinget.

Var .ni med på våravslutningen nu
senast? Som måste försiggå inomhus, då
regnet började skvala när stolarna re
dan var utburna. Ungarna var inställda
på att uppträda ute i trädgården; att
klämma ihop sig inne störde ritningarna,
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Ungdomsklubben
Vita Tanden

bildades vid en fest på Aspvik sönd. den
15 juni. Medlemmar i denna klubb är de
barn, som fullföljt de uppgifter Tand
värnet förelagt dem. Det var c :a 300
barn som försökt säga nej till snask
ätandet och istället vinnlagt sig om att
borsta tänder morgon och kväll. Klub
bens medlemsmärke är en blänkande vit
porslinstand, som får vara förebilden för
deras strävanden och som mottogs med
förtjusning av den ungdomliga skaran.

Vädret var från början ej det bästa.
Regnet piskade och himlen var jämnmu
len. Man var en aning nedstämd när
man for ut ltill Aspvik för att ställa i
ordning, men vädrets makter stod oss
bi och strax innan det hela skulle bör
ja, slutade regnet och _snart var det ett

dem. De var kort sagt litet bråkiga, li
tet fnissiga och för oss, som enbart var
åskådare, under.bart roliga. Sent glöm
mer jag dirigenten för dagen, som vid
applåderna vände si,g långsamt på sfn
pall och storögt och förvånat betrak
tade församlingen allt medan han med
allvar och flit petade näsan. Jag skänk
te gärna bort all kinesisk vishet mot
att få veta hans tankar just då om stora
människors underliga sätt att reagera.
Eller den lille italienaren, som tyckte att
sången borde piggas upp, och satte till
ett litet nytt inslag genom att vissla
sig igenom biten mycket rytmiskt och
med små korta visslingar, det var obe
talbart och kan inte beskrivas.

Innan jag slutar här måste jag tala
om att ungarna ikom tillbaka från Asp
vik rena! och ändå hade de haft kollos
salt roligt. Vickna ledare!

Edla Sofia.

strålande solsken, som gjorde allt för att
barnen skulle få en riktigt härlig dag.

Blåsorkestern inledde med musik och
sedan förrätJtades styrelseval. Den ung
de kände de vuxnas lätta irritation och
före detta daghemselevernas uppslupp
na närvaro på första bänk distraherade
domliga föreningen skulle naturHgtvis
ha en ungdomlig styrelse och efter för
slag av medlemmarna valdes Karin
Borg och Bertil UUberg, båda 13 år,
samt 9-åriga Karin Pettersson. Ordfö
randen fick mottaga en klubba 'i form
av en kindtand i porslin, som han trots
sin ungdom skötte mycket bra. Dr. Bur
man, som stått bakom Tandvärnets
Gustavsbergskampanj blev vald som 1:e
hedersledamot och Gösta Dahlberg blev
hedersordförande, som tack för allt ar
bete och intresse han nedlagt för sa
ken.

När sammanträdet förklarats avslu
tat visade den fingerfärföge Bertilo en
del trollerier där även barnen fick
!tjänstgöra som assistenter ät honom.

Efter allt det spännande som skett
hade man hunnit bli ganska sugen oöh
jag vill lova att Konsums bullar och
Mjölkcentralens mjölk hade en strykan-

Vita Tandens styrelse

de åtgång. De båda företagen hade all
heder av sina skänkta produkter.
Festen slutade med att Lekaren sam

lade alla i en ring i glada danslekar.
Innan klubbmedlemmarna gick hem ut
delades det en tandborste och en tub
tandcreme, som presenter från Husqvar
na och Barnängen.
Jag erinrar mig vad dr Burman sade:

att medlemskapet i Vita Tanden förplik
tar och att de uppsatta reglerna måste
efterföljas om det skall ,bJi något re
sultat av kampanjen. Detta får man hop
pas att medlemmarna beaktar, och verk
ligen sätter som mål att få bättre tän
der. Glädjande nog har det visats stort
intresse för saken redan från början.

Lycka till i fortsättningen!

BB-m

Trafiksäkerhetskommitten
och G. I. F:s cykelsektion arrangerade
"Cykelkarusellen 1952" den 22 maj.
Start och mål var förlagda till lekplat
sen i Höjdhagen. Rätt mycket folk hade
samlats vid startplatsen, de flesta dock
endast för att "titta på". Några skol
ungdomar !trampade banan runt och vi
sade sin kunnighet att åka cykel på
ett rätt sätt i trafiken samt svarade på
frågor på. trafikmärken. De som klarade
proven fick stjärncykelmärket på sina
cyklar. Tråkigt att inte fler, även äldre,
åkte den trevliga banan som var för
lagd på vägen till Skevik.

Trafiksäkerhetskommitten fortsätter
sitt arbete för att öka trafiksäkerheten
på vägarna i samhället. Under somma
ren, då många skall till Farstabadet för
att svalka sig och trafiken på Värmdö
vägen är särskilt stor föreligge!' stora
risker för trafikolyckor. Det är ett be
kymmer för föräldrarna att skicka bar
nen ensamma till badet på den starkt
trafikerade vägen. Här är en cykel- och
gångbana en nödvändighet. Trafiksäker
hetskommitten har påpekat det för
myndigheterna och även skrivit till län
styrelsen och begärt att vägmärken skall
uppsättas, så att trafikanterna iakttager
försiktighet vid passerandet av badet.
Vi ha flera platser i samhället där ris
ken för trafikolycker är stor, t. ex. hör
net vid Apoteket. Aven för dessa plat
ser har kommitten lämnat förslag till
att förbätJtra trafiksäkerheten.

Då hastigheten för mo.torfordon är be
gränsad till 40 km. igenom samhället äi•
det behov av en hastighetskontroll för
abt se till att denna bestämmelse efter
leves. Det kräves stor personal för att
hastighetskontrol!en skall kunna genom
föras på ett smidigt sätt. Ett förslag
föreligger till lösning av denna fråga
och vi hoppas att det skall kunna ge
nomföras.

För att minska risken för trafikolyc
kor i den 'starka trafiken på våra vä
gar, gäller det att alla trafikanter iakt
tager försiktighet och visar hänsyn mot
övriga trafikanter på vägen. Gör vi så,
få alla plats på vägen och antalet olyc
kor kan nedbringas betydligt. Och så
en maning till alla trafikanter: Håll
spriten borta från trafiken. Detta gäller
särskillt motorförarna, ty för dem mång
faldigas risken f:r trafikolyckor vid
förtäring av även små mängder sprit.

Till alla som ännu inte läst "Rätt
och Vett i trafiken": köp och läs den.
G. Dahlberg säljer den, även på polis
station finns den att köpa.

E. S.



PERSONLIGHET OCH TREVNAD

i nutida badrum

I villor och ombyggnadshus har man ofta

möjlighet att erhålla större utrymme för ba

det. Det är då som gavelfronten till Gustavs

bergs porslinsemaljerade badkar kommer

med i planeringen. Ty med gavelfront och

framfront kan badkaret och övriga apparater

placeras efter kundens önskningar. Både kar

och fronter kan erhållas i åtta standardfår

ger, vilket ytterligare bidrar till att skapa

personlighet och trevnad i badrummet.
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Bide med
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Nu
och

börjar studie
klubbarbetet

Så har vi då hösten här med långa
mörka kvällar. Efter den en vinter,
där värmepannan och glödlampan
hjälper oss långsamt över till en ny
vår i den rytm, som vi fått vänja oss
vid häruppe på jordklotets kalott.
Nu är den tid då den enskilde vid

sin studielampa återvänder till sig
själv för att tänka och lära i ensam
het. Studiebreven, hobbyarbetet
fångar den flitige i stimulerande
självständigt sökande och skapande,
bokälskaren att i lugn och ro njuta
av tänkares och författares verk.
Nu är skolan i full gång, förenings

livet blomstrar, biblioteket samlar si
na bokvärmer och radions program
tänder hemmets aftonlampa.
Det är förunderligt hur den dystra

årstiden, som knappast är ägnad att
inspirera till liv och lust, också för
oss samman till intensiv gemenskap
och grupparbete. Det är natur
ligt att bio och dans nu finner
sina passiva anhängare. Men aktivite
ten i Gustavsberg märks i de många
klubbar och sällskap, där intres
set fångas upp av kooperatio
nen, yrke, idrott, musik, poli
tik, religion, teater, studier och
mycket mera. Styrelser och kom
mitteer rådslå nu om föreningarnas
arbetsuppgifter och planlägger öv
ningar, cirkelarbete och diskussioner.
Nya uppslag och initiativ prövas och
komma att förverkligas till gagn, nyt
ta och glädje för både individ och
samhälle. Ty all denna verksamhet
betyder en positiv insats i kulturar
betet, ett lokalt bidrag till framåt
skridandet, som renhårigt och utan
buller och bång bygger vidare på den
svenska livsformen,

Man skulle kunna befara att spe
cialiseringen i skilda intressesfärer
skulle splittra och inbjuda till sam
manstötningar mellan de olika för
eningarna. Alla kanske inte kan ac
ceptera den särskilda föreningens an
sikte och karaktär. Men för de flesta
gäller att arbetssättet och särintres
sena ytterst äro en del i ett gemen
samt mål - att som celler i vårt sam
hälle föra vidare, förbättra och för
ädla den gemenskap och atmosfär,
som vi kalla demokrati. Det värde
fullaste är just denna gruppbildning
och gemensamma aktivitet för folk
bildning, för tankeutbyte i diskussio
ner, för ömsesidig förståelse och för
gemensam aktion. Och denna gemen-

skap byggs upp av fria och självstän
diga individer, som har förmåga att
värdera och välja.
Den masskultur, som man stundom

genom propagandans hjälp vill söka
slå i oss eller sälja till oss i förenk
lade och kanske aptitliga former, är
en kultur för diktaturer. Den kan ta
den kolorerade tidningens form, den
smyger på oss i sentimental schlager
form eller seriernas dagdrömmeri.
Den påverkar oss också i syften att
underminera vår motståndskraft i all
varligare lägen.
Inför ett nytt halvår av livligt stu

die- och klubbarbete kan det vara
nyttigt att ett ögonblick fundera över
syftet. Jag tycker ingen har gett bätt
re perspektiv än Natanael Beskow i
de uppsatser som Studiekamraten en
gång samlade i boken "Arbetarerö
relsens bildningsideal". Det är en bok
som borde finnas i var mans biblio
tek. På tal om kulturens demokrati
sering tillåter jag mig som tankestäl
lare citera Beskow:
"Den demokratisering, som vi ef

tersträva, skall alltså inte yttra sig i
sådant som att det finns en biograf i
varje by, att pojkarna och flickorna
gå klädda efter sista modet, och ej
heller däri att de ha läst de sista och
mest omtalade böckerna och äro till
räckligt munviga i diskussionen; utan
däri att envar blir andligt levande,
att envar blir i någon mån och efter
måttet av sin begåvning skapande in
om sitt lilla område; det är: att han
tänker självständiga tankar och icke
säger efter andras, att han har sina
egna böcker, som han läst om och om
igen, under samtal med författaren,
har sina konstverk som han lärt att
älska och som 'ha något att säga ho
nom, mer att säga för var dag som
går, att var och en som skapar ett
hem förmår ge det något av en per
sonlig prägel; att man inom sin vän
krets knyter gemensamhetsband av
andlig art, så .att man har verkliga
intressen att samlas omkring. Där
denna kulturdemokratisering griper
omkring sig, gå människorna inte
längre sovande och slöa, väckta till
liv och intresse endast genom stimu
lantia som kortspelet, spriten, jazzen
eller sensationerna vid en boxnings
match. Deras liv blir rikt och intresse
fyllt, även under de anspråkslösaste
yttre former. Ty till andligen levande
människor sänder den andliga kultu
ren några av sina fina rottrådar och
ger dem del i mänsklighetens bästa
håvor."
Detta skrevs 1925 och har alltjämt

aktualitet.
Gösta Dahlberg.
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Mamma arbetar i fabriken
Under senare år har kvinnorna

marscherat ut i förvärvslivet i en ti
digare ej anad utsträckning. Denna
utveckling kommer säkerligen att
fortsätta, även om protester då och då
höres från den manliga delen av män
niskosläktet. De många skälen till
denna utveckling skall vi inte gå in
på. Bara konstatera faktum och se
att stora problem följer i spåren. En
av <le större frågorna gäller vården
och tillsynen av de förvärvsarbetan
de mödrarnas barn. Samhället har
här gripit in. Målet är väl att kunna
göra det möjligt för de kvinnor, som
vill och som mer eller mindre tvingas
att ta förvärvsarbete, att kunna göra
detta utan att behöva hindras där
ifrån på grund av att deras barn be
höver tillsyn på dagen. Självklart bör
dock inte samhället bidra till att möd
rarna för tidigt lämnar sina telningar.
Tvärtom bör man ju försöka göra det
möjligt för exempelvis ensamstående
mödrar a,tt kunna få stanna hemma
hos sina små en god tid efter födelsen.
Gustavsbergs daghem stån här i

kommunen i centrum då det gäller
tillsynen av de förvärvsarbetande
mödrarnas bann. Hemmet kom till
1941 och hade då blott en avdelning.
Den var avsedd för heldagsbarn. I
dag tar man emot 75 barn på de olika
avdelningarna. 25 av dessa vistas hela
dagarna på hemmet. Daghemmet fi
nansieras genom bidrag från kommu
nen och bolaget och av statsbidrag.
Vidare uttages avgifter för barnen.
Mödrarna får betala 10 kronor i må
naden för en plats, och maten kostar
1: 60 om dagen för tre mål.
Mycket har daghemmet betytt för

vårt samhälle och vi kan knappast
tänka oss att undvara det i dag. I
första hand är det en ovärderlig hjälp
för de ensamma mödrar, som där får
ha sina barn. Många gifta fruar kan
deltaga i förvärvslivet tack vare hem
met och därigenom bättra på famil
jens ekonomi. För produktionslivet
har det varit oerhört viktigt att kvir»,
norna har kunnat lösgöra sig så som
skett.
De flesta mödrar och andra som

haft att göra med daghemmet vill sä-

kert ge ett högt betyg för barntillsy
nen på hemmet. Trevliga och snygga
lokaler hålles. En duktig och kunnig
personal tar hand om barnen. Vid
Ekedalsvägen har barnen en rymlig
tomt att leka på. Fömrtsättnlng bör
sålunda finnas för att barnen skall
kunna trivas och för att mödrarna
med tdllförsikt skall kunna lämna
sina barn.
Men naturligtvis är inte allt bra.

Daghemstillvaron kan knappast bli
helt idealisk för barnen. Därmed inte
sagt att de i allmänhet skulle ta skada
av att vistas på daghem eller att det
i regel skulle vara sämre för barnen
att få vara där på dagarna än på and
ra håll eller i hemmet. Förhållandena
kan nog många gånger vara de mot
satta. Dock finns avigsidor som
stundtals kan verka ganska skräm
mande. Exempelvis att ett litet barn
- en tvåårs flicka - varje vardags...
morgon skall upp så tidigt ur sin säng
att mamman hinner lämna henne till
daghemmet före klockan sju. På som
rarna före halv sju. Om vädret är
kallt eller ruskigt hjälps inte, om den
Iilla ej kunde somna så tidigt på kväl
len och behövde ta igen den förlorade
sömnen på morgonen hjälper heller
inte. Obönhörligt skall hon upp och
iväg till daghemmet. Om hon där
hunnit få sömnen ur ögonen, kan hon
se sin mamma skynda mot fabriks
porten och arbetsplatsen, som snart
väntar att mamman skall stå klar att
börja sin gärning. Man kan föreställa
sig att denna dagliga morgonstund ej
har mycket utav guld i mun utan att
i stället jäkt och irritation svårligen
skall kunna undgås. Och barnet -
kan det undgå att märkas därav.Vore
det inte värt att allvarligt överväga
om något kan göras för att få en än
dring till stånd. Låt daghemmet öpp
na först klockan åtta på morgonen
och en välsignad timme skulle givas
barnen. Svåra konsekvenser följer -
det skall erkännas. De ensamstående
mödrarna kan väl knappast utan
kompensation undvara en arbetstim
mas förtjänst dagligen. Att bryta den
ordinarie arbetstiden medför kom
plikationer på arbetsplatserna.
Trots den utökning av daghems

platserna, som har skett sedan star
ten 1941, täcker inte daghemmet be
hovet i Gustavsberg. Tanken på att
bygga ytterligare ett daghem har där
för sedan en tid tillbaka varit aktuell.
Nu har emellertid daghemsstyrelsen
beslutat försöka utvidga sin verk
samhet genom att sätta igång så kal
lad familjedaghemsverksamhet. För
utsättning därför är att kommunen
och bolaget beviljar anslag för ända
målet. Familjedaghemsverksamheten

är egentligen inget nytt i Gustavs
berg. Den pågår dagligen. Mödrar
som inte fått plats för sina barn på
daghemmet har nämligen i många
fall lämnat barnen i privathem i sam
hället. De mödrar som är tvungna att
arbeta, och som har barn under två
år, har inte haft annan utväg, efter
som daghemmet inte tar emot barn
under två år. Familjedaghem är så
lunda privathem, som tar emot aribe
tande mödrars barn för tillsyn och
vård under dagarna.Varför skall man
då inte, som hittills skett, låta möd
ranna själva ordna med detta? I och
med att daghemmet finns och såväl
staten som kommunen och bolaget
lämnar ekonomiskt stöd till detsam
ma, har det allmänna intresserat sig
för barntillsynen och velat hjälpa
mödrarna i denna angelägenhet. De
mödrar, som ej kan få in sina barn på
daghemmet, blir nödsakade att. helt
själva stå för de kännbara kostnader
som tillsynen medför. A andra sidan
får de genom skatter medverka till
att andra mödrar, som·har sina barn
på da,ghemmet, får en betydande eko
nomisk hjälp till detta. Det är uppen
bart orättvist. Andra skäl tala starkt
:för att den här verksamheten bör sa
neras och organiseras.Privathemmen
håller ganska varierande avgifter.
Somliga hem kan vara min:dre läm
pade att ta hand om andras barn. Det
är många gånger rätt svårt för en mo
der att få tag på ett hem, när så be
hövs, än värre att få ett hem som är
lämpat för just hennes barn. Ingen
tillsyn eller läkarkontroll förekom
mer.
Nu har man tänkt sig att familje

daghemsverksamheten skall skötas
från daghemmet med föreståndarin
nan som ledare och inspektris. Dit
får de intresseradie hemmen anmäla
att de önskar ta emot dagbarn. Dag
hemmet i sin tur placerar ut barn i
dessa hem. Det är inte nödvändigt att
man då först besätter alla platser på
daghemmet. Somliga barn kan näm
ligen tänkas passa bättre i ett enskilt
hem än på daghemmet. Det gäller
barn som är mer än vanligt känsliga
för smitta och barn som behöver lug
nare förhållanden. Som betalning för
tillsynen får familjedaghemmen en
fastställd ersättning. Mödrarna får
betala en avgift, som står i jämnhöjd
med vad som betalas till daghemmet
eller kanske blir något högre beroen
de på hur stora kostnaderna blir för
verksamheten och vad som, kan fås i
bidrag från kommunen och bolaget.
Föreståndarinnan för daghemmet
skall stå i ständig kontakt med hem
men och ge önskade råd samt ha den



GUSTAVSBERGAREN OKTOBER 1952

Appell
från Tandvärnet

Just nu pågår kontrollundersökningar
av skolbarnens tänder och stort intresse
och nyfikenhet följer detta första tecken
på Gustavsbergskampanjens resulrot.
Som vi vet skall kampanjen med åtföl
jande kontrollundersökningar pågå i yt
terligare 2 år. Och nu ber Tandvärnet
alla vuxna och framför allt föräldrar att
tänka på sina barns matvanor och mun
hygien. Kanske har den stränga dagliga
rutinen slappats under sommaren, kan
ske har man börjat misströsta om att
Tandvärnets predikningar har någon me
ning.

Då kan vi bara säga. Ta i igen! Man
kan inte vänta ett snabbt resultat men
däremot ett säkert. Värj er för alla
som vill ge era barn att äta på olaga
tider. Ge barnen deras godsaker en
gång i veckan och bed dem ta med sig
godsakerna hem, om de får några. Ge
inte barnen pengar till snask. Det finns
så mycket annat roligt att köpa och spa
ra till. Ni kan t. ex. lova barnen alt Ni
skall spara lika mycket åt dem som de
själva kan spara ihop, så att de så små
ningom kan köpa de där skidorna, den
där klockan eller den vackra väskan
som de så länge ha önskat sig.
Huvudregeln för god munvård är: Ät

inte mellan de regelbundna målen.
Små mål skall för barn vara mjölk och

smörgås av osötat bröd, inte choklad och
bullar och kakor. Skölj munnen kraftigt
efter maten och borsta omsorgsfullt åt
minstone 2 ggr dagligen direkt efter
måltid.
Hela landet följer Gustavsbergskarn

panjen. Resultatet beror på Din medver
kan, din karaktär i de dagliga matvanor
na och i munhygienen. Hjälp varandra.
Det kan visst vara besvärligt att lära
om, men det går.

Det låter överraskande
men titt och tätt det händer
att allt för mycket snaskande
ger maskstungna tänder.

Lugnt .
l, Lugnet

Första etappen av egnahemsområ
det i Lugnet har färdigbyggts. Un
der våren har respektive familjer flyt
tat in allteftersom olika stugor bli
vit klara. De drömmar som en del
gustavsbergare under de senaste tre
åren hängivit sig åt har således änt
ligen blivit verklighet.

Det skogsområde där trädens sus
och skogens mystik härskat under år
hundraden har plötsligt fyllts av
andra ljud. Braket av fallande träd,
sprängskottens våldsamhet, hammar
slagens eko, och till slut stojet från
lekande barn blandat med hundars
skall. Lugnet finns dock kvar i Lug
net, även om skogens stillhet störs
av spadars rassel eller yxors slag,
när olika "hemmansägare" försöker
förvandla vildmarken till kultiverad
,mark.

Det är tjugofyra stycken som axlat
pionjärernas kappa och som strävar
att skapa ett från fabriken skilt bo-

tillsyn som behövs. Barnen skall
komma i åtnjutande av läkarunder
sökning liksom barnen på daghem
met.
Verksamheten, som först sker på

försök, synes ha förutsättningar att
bli till gagn för mödrar och barn i
kommunen. Viktigt är att man här
igenom får större möjligheter till att
hjälpa ensamstående mödrar. Lyckas
verksamheten, kan det även betyda
att man måhända inte behöver iord
ningställa något ytterligare daghem
och därigenom slipper ifrån de stora
kostnader, som en sådan anläggning
för med sig.
Familj edaghernsverksamheten har

redan prövats i flera städer. Den väx
€!' ut snabbt i övriga delar av landet.
Erfarenheten visar att verksamheten
är värd att fortsätta. Den kan dock
inte fylla daghemmets plats utan bör
fungera vid sidan om detta. Barna-

vårdsnämnden är helt med på att
verksamheten sättes igång. Man är
dock medveten om att den har vissa
nackdelar. Det är bland annat risk
för att ett barn som får ett fast till
håll i ett hem om dagarna blir alltför
starkt känslobunden vid sin familje
daghemsmoder. Det så att säga får
två mammor - blir splittrat. En an
nan olägenhet är at-t ett privathem
lätt kan få förhinder att fortsätta sitt
åtagande. Husmodern kanske en dag
föredrar att ta ett arbete utom hem
met. Slutligen gäller det att kunna få
fram lämpade hem, som är villiga att
ta emot barn. Här vill man se män
niskor som inte enbart för ekonomisk
vinnings skull anmäler sig. De fruar,
som inte vill gå ut i förvärvslivet och
som har tid att ta emot ett eller flera
barn borde väl känna den uppgiften
intressant och stimulerande.

Yngve Nyström.

En vecka för trafik
säkerhet

hade vederbörande kommitte reserve
rat under tiden 29 september-5 okto
ber. Man fäste uppmärksamheten på
den allvarliga frågan genom affischer
och broschyrer. I skolan ordnades en
särskild trafikdag med prov och ko
randet av en trafikmästare. Den kän
de mc-föraren Eskil Carlsson var in
bjuden att inför ungdomarna i sam
hället berätta om sitt liv som mc-fö
rare, varjämte filmen "Nära ögat"
visades. Statspolisen lät under vec
kan genomföra en hastighetskontroll
och såg till att vi och våra genom
farande gäster visar trafikvett på
vägarna. 'I'rafiksäkerhetskommittena
förslag till arrangemang genom myn
digheterna och andra berörda för sä
kerhet på vägarna har ännu inte gi
vit något större resultat. Vi har en
del trafikfällor, som vi vill söka neu
tralisera. En sådan· har vi vid Gula
porten. Cykla inte denna genväg från
Villagatan, den är trång och sikten
är skymd. Fast trafiken nu minskat
på vägarna så måste vi komma ihåg
att A och O för trafiksäkerhet är
hänsyn och försiktighet från alla tra
fikanters sida.

E. S.

stadsområde. Detta sker delvis med
fabrikens egen medverkan, så några
större motsättningar bör väl inte upp
stå i förhållandet mellan fabriken och
egenahemsfolket för den skull. Två
olika hustyper är uppförda på respek
tive 75 och 104 m2 bostadsyta. Den
större typen innehåller tre rum, kök,
matvrå och badrum i övre planet och
ett bostadsrum i källarplanet. Den
mindre typen är i ett plan och har fy
ra rum, kök, badrum och klädkam
mare. I båda typerna finns garage,
tvättstuga och matkällare i källarpla
net. Till varje hus år också anslutet
en rymlig uteplats med tak. Husen
är ritade av KF:s arkitektkontor och
till exteriören lika inom varje typ. De
enskilda spekulanterna har emeller
tid fått en del av sina synpunkter
på inredningen beaktade, så denna
skiljer sig en del från hus till hus. En
del har öppen spis och andra har
sammanslagit två rum till ett. Färg
och tapetval har varit fritt och där är
variationerna stora allt efter olika
smak. Byggnadskostnaderna är en
historia för sig, men även detta bör
väl kunna lösas till parternas någor
lunda belåtenhet.
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Löner och .pnser

...

Gamle finansministern Thorsson
yttrade vid ett tillfälle att man ser
bättre från höjden än från dalen. Det
ta gäller inom alla områden, inte
minst på det ekonomiska. Men även
den som vandrar i dalen måste få sä
ga sin mening i den lönepolitiska de
batten.

Vad skall vi då säga? Enligt ex
perterna ökar vår svenska produk
tion med c: a 4 proc. per år. Utan
att förändra en min ger vi varandra
en löneökning på 10 a 15 proc. Här
föreligger inget knussel, det är bäst
att vara generös, förresten stiger nog
varupriserna något mera än beräknat,
så det är bäst att ta till i överkant.
Ja, ungefär så resonerar vi som

vandrar i dalen, och vad värre är,
även de som ser saken lite grann
från ovan tycks vara inne på samma
tankegång.

Låt oss nu först som sist slå fast
att alla försök att ge oss högre pen
ninglöner än vad som svarar mot den
normala produktionsstegringen är re
na självbedrägeriet. Låt oss även
konstatera att den bästa löneökning
en sker i form av sänkta varupriser.
Är vi eniga om dessa till synes själv
klara saker, framstår de senaste två
årens lönerörelser i en något egen
domlig dager.
För att komma fram till sänkta va

rupriser måste kostnaderna för den
färdiga varan nedbringas. En väsent
lig del, ja den absolut största delen
av kostnaderna utgöres av arbetslö
ner. För att således komma fram till
låga varupriser måste även de om
kostnader som utgår i form av löner
kunna nedbringas, eller i varje fall icke
tillåtas att stiga över nuvarande
gräns. Detta är så mycket mera vik
tigt som en del andra länder fram
ställer sina produkter med betydligt
lägre omkostnader. Följden av detta
blir så småningom att den svenska
marknaden översvämmas av billiga
varor. Detta borde väl vid första på
seende vara bra, ty det medför ju att
vi kan köpa utländska varor billigt.

Vi får mera för våra pengar och vi
kan höja vår standard. Om jag är
industriarbetare är det naturligtvis
bra om jag kan köpa utländska lant
bruksprodukter, i form av livsmedel,

billigt . . . För jordbrukaren däremot
är det bra att kunna köpa utländska
industriprodukter billigt. Detta reso
nemang kan fortsätta i det oändliga.
Följderna av alltsammans blir dock
till sist, att konkurrensen med den
svenska industrin hårdnar. Det blir
svårare att finna avsättning för sina
produkter genom att de egna priserna
är för höga. En tendens till arbets
löshet uppstår. Allt för enkelt ut
tryckt pågår, dessa prisrörelser i da
gens samhälle.

Arbetslönens del av produktions
kostnaderna har allt för litet beak
tats. I vissa fall har man ansett lö
nen spela en underordnad roll i de
nuvarande prisstegringarna. Bortsett
från dagens läge där prisstegringarna
till stor del är en följd av det spända
internationella läget, kan det vara av
intresse att se vad lönen betyder ur
kostnadssynpunkt. Vi kan ta ett ex
empel ur högen. Den skrivmaskin som
jag använder för att slå ned dessa ra
der är nästan uteslutande gjord av
metall. Om vi nu följer maskinens
tillblivelse från den lilla malmklum
pen i gruvan, fram till den färdiga
produkten på skrivbordet, har vi att
göra med en lång rad arbetsmoment.
Den lilla malmbiten i gruvan är i det
närmaste värdelös. Som första del
kostnad i min skrivmaskin kommer
malmbrytningen. Sedan följer en lång
rad andra omkostnader, såsom trans
port, administrations- och förvalt
ningskostnader. Slutligen följer ar
betslönen vid järnverket och fabriken
där maskinen tillverkas, och sist i den
långa raden har vi lager och distribu
tionskostnader. I arbetslönen måste
således räknas alla omkostnader från
källan till den färdiga produkten.
Alla är vi löntagare, producenter

och konsumenter. Vi kanske ha gett
varandra för höga löner, och därvid
medverkat till inflationen.

Arbetslönen utgör en betydligt
större del av varupriserna än vad vi i
regel räkna med. Det finns all anled
ning att tänka på detta i fortsättning
en och icke skylla prisstegringama på
orsaker utanför det egna intresseom
rådet.
Fackföreningsrörelsen står inför

nya arbetsuppgifter och nya problem
ställningar. Egentligen är det gan
ska anmärkningsvärt att fortfarande
samma arbetsformer tillämpas som
när rörelsen var ny. Under de ca. 70
år som gått sedan de första fackför
eningarna bildades, har en fullstän
dig omvandling skett i det svenska
samhället. Den tekniska utveckling
en som skapade förutsättningarna
för industrialismens genombrott, har

i grund ändrat det gamla klassamhäl
lets utseende.
Fackföreningsrörelsen har att taga

ställning till detta. Ett första för
sök gjordes vid fjolårets avtalsrörel
se. Från högsta ort hyser man be
tänkligheter huruvida det går att
fortsätta på den nya vägen. Det finns
fortfarande starka krafter som anser
sig bättre kunna tjäna medlemmarna
genom att operera fritt och självstän
digt. I en tid av ojämn konjunktur
kan visserligen ett enskilt förbund
tillföra sina medlemmar ekonomiska
förmåner därest dessa arbetar inom
ett område med höga vinster. Men om
konjunkturerna vänder sig skulle de
höga lönerna snart ersättas av
lägre löner och i vissa fall ar
betslöshet. Att på detta sätt utnyttja
de ojämna konjunkturerna kan väl
knappast vara försvarbart.
I ett läge med höga vinster, N.U se

nast hos vissa exportindustrier, måste
det bli staten-samhället som ingriper
på lämpligt sätt. Att. enskilda fack
förbund för någon form av guerilla
krig skapar endast förvirring på ar
betsmarknaden. Det leder inte heller
till den solidariska lönepolitik som,
åtminstone vid högtidliga tillfällen,
varit ledstjärna för de senaste årens
fackliga arbete.
En fortsatt samordning synes där

för vara av behovet påkallat. Denna
samordning bör då inte enbart gälla
de till Landsorganisationen anslutna
förbunden. Det bör omfatta både ar
betarnas, 'böndernas och tjänstemän
nens organisationer. Endast genom en
sådan samordning kan man skapa de
yttre betingelserna för ett stabilt
penningvärde. Samordningen får då
inte följas av någon gemensam ak
tionslinje, utan måste givetvis inne
bära avtalsprolongering. Detta är
inget populärt ord, det fordras ett
visst personligt mod att framföra det.
Dock måste det sägas. Vi är inte be
tjänta av något populärt publikfrieri
eller några demagogiska fraser. Att
slå näven i bordet och kräva "vår
rättmätiga del av kakan" låter karla
aktigt och bra. Men om alla sam
hällsgrupper slår nävarna blodiga blir
inte kakan större för det.
Att framföra paroller "lönerna opp

och priserna ned" är att underkänna
enkla människors ekonomiska omdö
mesförmåga. Vore det inte bättre att
samlas kring ett program vars rikt
punkt var att behålla nuvarande pen
ninglöner, därmed även minska om
kostnaderna för varuframställningen
och på så sätt hålla och höja vår lev
nadsstandard.

Axel öhlund.
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Som jag minns det
I Begynnelsen skapades himmel och

jord, jorden var öde och tom, men dock
ej mycket tommare än ,gamla tiders
Gustavsberg var på nöjen och förströel
ser för det då uppväxande unga släktet.
En nitisk och älskande fader hade !ti

digt lärt att "fåfäng gå lärer mycket
ont". Därför sattes man tidigt till ar
bete. Under sommarlovet från skolan,
antingen i torvmossen eller kå.lrotslan
det. Dagspenningen gjorde ingen varken
rik eller glad, den oerhörda summan av
40 till 60 öre om dagen slog nog inte hel
ler större hål i Odelbergs kassakistor.
Från barndomens dagar hade fader

skapet lärt att "Morgonstund har guld i
mun". Så han i sin tur lärde mig att
"plocka av" tefat och detta skedde helst
mellan 5 på morgonen och skoldags
samt naturligtvis på söndagsförmidda
gen.
Kunskapens frukter plockade man un

der dagens lopp efter Lagerströms er
farna ledning. Gustav Herman Blixt,
som hans rätta namn var, gick efter
riktlinjen att "Ont skall med ont för
drivas", och att den bästa medicinen
för en trög hjärna var en ymnig dosis
av "rottingolja" . . . Om den finska hä
ren slagits lika tappert som han, så hade
Finland än i dag tillhört ,Sverige. Om
de stackars förståndsknopparna slog ut
i fagrare blommor tack vare den myck
na massagen och de flitiga handpålägg
ningarna är väl en annan historia .. _Låt
oss lysa frid här.
Gubben Forsberg i sin gröna rock och

bruna benkläder var en annan herre att
räkna med. Att gubben "Grålle" ej var
en fridens man fick jag till min stora
sorg en gång erfara. Efter att ha slängt
några stenar efter gubbens hund var jag
oförsiktig nog att gå för nära gub
ben själv. Han följde noga salig Kung
Karl den IX:s förslag om att låta "käp
pen dansa polka" på ryggen. Om ord
språket att "Det är saligare att giva än
att taga" håller sträck så skulle gubben
vara långt saligare än många tror ....
Hans rykte i övrigt skola vi gå "med
vördnad förbi" ....

:Så växte man upp, till allmänhetens
glädje eller sorg kan väl diskuteras. Som
min kära moster hade en orgel så blev
det beslutat (utan mitt samtycke) att
jag en gång i framtiden skulle slå värl
den med häpnad som pianovirtuos. Mitt
djupa Intresse för den klassiska musi
ken visade jag genom att på det mest

infernaliska sätt driva den hederliga
Kalle Bergman, som hade olyckan att
vara min lärare, nära nog till vansin
nets ,gräns. På hans inrådan vart det
enhälligt beslutat att experimentet skul
le nedläggas. Men musik skulle det va
ra och klarinett var det mest passande
instrumentet, det tyckte alla utom kap
ten Karlson som hade den stora turen
att bo under oss. Att han inte förstod
sig på fin musik kan vem som helst
förstå, för han protesterade högljutt
över det där "förbannade bölandet" ....
Som mor min hade en panisk förskräc
kelse över att få flytta till "Mossen" så
blev det slut på alla mina musikaliska
utsvävningar.

Så till fabriken: först till Ejnar Axel
son, som gjorde syltkrukor. Den visiten
blev ej så lång, tack vare de ständigt
återkommande boxntngsmatcherna mel
lan mig och Adrian Hallberg. Jag fick
ge mig i väg över till Viktor Karlson.
Där tillverkades bålar och mjölkbunkar.
Viktor såg noga till att arbetet räckte
till och att tiden ej blev förslösad med
för mycket sittande. Den tiden hände
det ibland att fabriken adderade några
ören till den vanliga dagpenningen. Vis
serligen betalade Viktor mig den storar
tade summan av 1 :25 om dagen, men
jag beslöt mig ändå för att försöka att
få litet påökt . . . . En vacker dag så
frågade jag verkmästare Lutteman
om inte det vore möjligt att få en 25-
öring mer om dagen. "Du vill bli rik
fort du", blev svaret. Men 25-öringen
kom aldrig. •Så blev Viktor mobilise
rad 1914 och Gerhard Sävström tog hans
plats. Mellan våra dagliga brottnings
matcher gjorde vi bålar, inte så många
precis men i stället blev dom tjocka
och bastanta. Här "snickrade" Gerhard
och jag till den tiden så populära
"Kvarnsjövisan". Konstigt nog så fick
vi aldrig några blommor varken ,av
"Krusbärs-Kalle" Lövbom eller Poijes.
Men så har det alltid varit när man i
visor ,gjort någon "populär". Man får
aldrig någon erkänsla.

Bland folk jag beundrade var den för
sin hjärtegodhet kända Ernfrid Hed
blom. I stället för att ryta och skrika
åt oss ungar om man snöt några äpp
len eller plommon, brukade han ge oss
ett par extra da'n efter. Jag kan per
sonligen garantera atit det tog bättre
än ett kok stryk. Jag beundrade också
den musik "Skarpskyttarna" frambring
ade i allmänhet och Kalle Severins trum
ning i synnerhet. Visserligen hände det
ibland, på danserna i de flesta fall, att
tonerna, efter ett halft dussin "renalt"
inte längre voro så rena, men Kalle
gjorde som gamla trumslagare Nord.
Han slog sina virvlar och slog dem
hårt .... Många, många andra med des
sa ägde ens odelade beundran.
Årligen återkommande händelser man

längtade efter var, framför allt, mid
sommarkalaset. I klubbparken kläddes
midsommarstången under överseende av
farbröderna Severin och Englund. Så
marscherades det från klubben ned till
fabriken med de sammanslagna skarp
skytJte- och templar-musikkärerna, le
dande paraden, Inne på gården klev
garnle patron fram och tog den första
smörgåsen, sen var det gubben Palm
ström som tog lagen 1i egna händer, och
så kom vi ungar som en skogseld och
gjorde slut på allt som fanns . . . . En
del av godsakerna transporterades nog
ut också i de åtföljande barnvagnarna.
Ungarna åkte in men fick gå ut, vag
narna var fulla ändå. Svagdricka och
öl fanns i tunntal. Även av BraJttens gyl
lene tår fanns där riklig tillgång ....
Kristi Himmelsfärdsdag kördes fåg

larna ur sina bon tidigt på morgonen.
Musik på Kvarnberget och Grindstuge
berget, kaffe och dopp på den första
platsen, kaffe och brännvin på den
andra. De stora idrolttstävlingarna mel
lan Nacka, Saltsjöbaden och Gustavs
berg. Man beundrade Edvard Möller,
Hanson, G. iSävström, Georg Box med
flera . . . . De årliga julutställningarna
hos Wassbergs och Aströms, där vi ung
ar trängdes i storögd beundran kring
borden, naturligtvis till Verners och Hil
das odelade "rörtjusntng".
På värdshuset regerade den tiden Kar

lander, efter honom kom fru Gundersen
och sedan Svenson. I "Takrännan" åt
och drack "Herrarna", på krogen, en
trappa ner åt smålänningarna och van
liga dödliga. I krogen regerade Malin,
visserligen hade hon bara en tand men
den var stor och vacker. Hon var ej
precis "snarvacker" heller, men när öl
såldes för 6 öre halvan behövde hon inte
vara vacker. Det var skönhet nog.
I lokalen ovanför logerade Templet

",Sirius Hopp". . . . Här sköttes spiran
av en av de genompräktigaste och mest
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välmenande kvinnorna vid Gustavsberg,
Agda Palmer. Säkerligen var hennes ar
bete både hårt och otacksamt.

Största möjligheten atJt få näsan av
biten var nog på poststationen .... Här
fräste 'Frida Fredell som en arg katt,
om någon i sin heliga enfald vågade att
anmärka mot den kungliga tågordning
en på posten den tiden. Då blev han
snart påmind om sin dödlighet i väl val
da ordalag.
På huvudkontoret hade vi "Kasse",

Hellström. Att säga att han var vänlig
heten själv vore nog överdrivet. Tvärt
om voro hans svar och rekommendatio
ner både fräcka och syrliga. Den da
gen ja:g klev in med mössan i hand_en
för att säga upp, tittade han upp ifrån
sin bok och frågade ilsket. "Vad ska du
bli nu då, hamnbuse"?

Så hade vi "Flyttfågeln", fru Hassel
ström, eller som vi ungar kallade henne
"Brökiken". Hon regerade i ståndet.
Här förvandlade vi ungar våra ett- och
två-öringar till mandlar, kubbar och stu
denter m.m. På vintern sålde hon fisk
på Munkbron i Stockholm, men på som
maren kom hon med svalorna till Gus
tavsberg. Hade hon varit litet grann
kvickare i vändningarna så hade hon
säkert räddat många örens värde, som
nu försvann i form av äpplen och krus
bär, som alltid stodo under disken.
I ståndet bredvid sålde Berling, och

senare Algren, kött. Avlöningskvällarna
blev alltid bröderna Berling "berörda".
Det talar väl för den stora ärligheten
bland gamla Gustavsbergare när aldrig
ett öre försvann ur de stora skinnport
monnäerna fast de mestadels stodo halv
öppna och innehållet kunde vara ett
par hundra kronor.
I bolagsboden var Hultman bas. Här

kunde det gå rätt så hett till mellan
sköldarna vid "första uttaget". Då
slogs tanterna om de bästa bitarna, men
"kände" man någon så kunde man få
"undanlagt".
Provinsialläkarens arbete var i · san

ning ej avundsvärt . . . . Att stå alla
till tjänst i ur och skur, vinter och som
mar, var säkerligen ett jättearbete.
Många tyckte nog att "gamla doktorn"
var en bitvarg. Men kanske att han
mer än en gång hade orsak därtill .. : .
Min enkla uppfattning är att gamla dok
torn gjorde sitt bästa med de resurser
han hade till sitt förfogande.
Patron själv var en barsk herre. Han

ödslade ej varken tid eller ord med att
tala till sina arbetare, men fordrade
med rätten av en feodal lord, ögonblick
lig lydnad. Ingenjör Odelberg var en
hetlevrad herre, ej egentligen elak men
envis till ytterlighet.
Vi hade en hel del original också, "Pjä-
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sen" som bodde i Mörkdalen. Man kunde
ofta se ,gubben påta i sin trädgård. Att
gubben blev ilsk var ej att undra på
ty den tidens ungar voro inga änglar
heller. Långt ute på Ingarön bodde "Ka
kadora". Hon tvättade åt många och
körde sin skottkärra med tvätt den
långa vägen fram och tillbaka. Namnet
fick hon därför att när hon blev arg
stammade hon och kom aldrig längre
en till "K,aka". "Tjur-Pelle" åkte i
vagn som fint folk, men i stället för häst
hade han en stut, i stället för piska hade
han en käpp med en spik i änden. Gum
man hans var stendöv, därför skrek han
lika högt åt alla, hans "viskningar" hör
des över hela samhället.

"Procenten" kom en gång om året.
Då hade gubbarna pengar, värdshuset
tog sin beskärda del och så gjorde ock
"Vising", konjaks-agenlten på österlång
gatan i Stockholm. Då var också en hel
del bönder från Ingarö och Värmdö på
torget och senare på krogen. Vi ungar
hade en gialadag med att dra ut skac
kelpinnar, när bönderna kom ut, fulla
och belåtna, för att ge si-g på hemväg.
Då stod vagnen still och hästen sprang
hem, om ingen barmhärtig samarit stan
nade den i tid.

Mina tankar dröjer gärna och med
!tacksamhet hos barndomens goda vän
ner, fiske- och lekkamraterna, Oscar
Anderson - Anders ·Sten - Sven Lo
rang samt min gamla rumskamrat från
Stockholmstiden, Acke-Pelle, ,plus många
fler . . . . Tankarna går också många
gånger till den tidens många käcka Gus
tavsbergsflickor. Det är endast naturtsgt
att de dröja längst hos den som den ti
den arbetade på "Java".

Med vemod och saknad går tankarna
från ett främmande land tillbaka till
barndomstiden och gamla Gustavsberg
och minnen av tider som varit. Detta
är endast ett kåseri och alls ej menat
som en kritik, vare sig över samhälle
eller individer ....

På tåget mot Annapolis jubileumsåret
1952.

George Gustcfson:

Som sagt var
Vi-andan är en realitet, då den byg

ger på en ärlig strävan att visa varje
medlem inom organisationen personlig
aktning och höja hennes mä1tniskovär
de, samt då den prä_qlas av ledarens
konst a~t ange sina medarbetare ge
mensamma eftersträvansvärda mål ...
Vi-andan är en illusion, då man för

söker väcka den genorn av enbart nyt
totänkande dikterade välfärdsåtgärder,
torn good will-propaganda och "lug
nande" efterqifter.

A. Rautavaara
i· "Organisationens mänskliga

relationer".

Man kan ibland få höra även mycket
erfarna arbetsledare säga, att en enda
blick på en människa eller några minu
ters samtal är fullkomligt tillräckligt
för att ge dem en klar bild av henne.
Det är "det första intryckets" 1nänni
skor, som yttrar sig på det sättet. -
Vi människor äro komplicerade och
många olitca eqenskaper finns hos oss.
Det är därför utan vidare klart, att en
snabb bedömning nästan all-tid blir fel
aktig eller ofullständig. Naturligtvis
finns det enstaka skickliga människo
kännare, som. lärt ·sig läsa ut mycket
av en medmänniskas uppträdande, men
dessa äro så sällsynta, att vi inte har
anledning tilltro oss själva så frarnträ
dande eaenskaper,

Ur Hermodskursen "Arbetsled
ningens psykologi."

Vi har inte rätt att endast arbeta för
inkomsten och att skänka hela vår fri
tid åt dansbanorna, åt hånglet, åt de
dåliga biobesöken. Vi har inte rätt att
fräsa omkring på motorcyklar för vårt
nöjes skull, vi har inte heller rätt att
ägna allt åt idrotten, utan det skall fin
nas en gnista inom oss som önskar nå
got utöver detta vardagliga. - - - -
Hur skall det bli den dag då de sista
kulturens röjare försvunnit och allt upp
löses i ett enkelt vaggande på dansgol
vet? Hur skall vår värld te sig dd allas
inriktning går mot de billiga nöjena och
inga försöker värna om kulturen?

Ur ett debattinlägg om ungdom
i "Fabriksarbetaren".

Då det gäller personalledning och
samarbete visar det sig, att vi jämfört
med den tekniska ledningen i mycket
stor utsträckning rör oss på ett barba
riskt plan. Vi har här ingenting, som
motsvarar den utomordentliga utveck
ling vi har haft på det tekniska planet.
Ändock är människan mera invecklad
än någon maskin.

Lennart Ber.gström
i "Psykologiska synpunkter."
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Ekonomiavdelning åt Sveriges husmödrar
En holländsk representant besökte

o3S för en tid sedan och Lars Bengts
son, som arbetar för oss i Belgien och
Holland, och jag samtalade med ho
nom om en del detaljer i vår försälj
ning på dessa länder. Holländaren
trodde först att vår avsikt med affä
rerna var att bygga upp tillgodoha
vanden, som vi i andra länder kunde
använda till ytterligare "business",
och vi hade svårt · att komma in i
varandras sätt att resonera.

Vi kunde i alla fall förklara för af
färsmannen att KF, som består av de
svenska hushållen genom konsum
tionsföreningarna, driver fabriker
och andra företag, inte för att skapa
vinstmedel för dessas egen skull, utan
för att göra billigare och bättre varor
för hushållen och för att skapa me
del för ytterligare utveckling av pro
duktion och distribution. "Då gör jag
affärer med de svenska husmödrar
na", anmärkte den holländske repre
sentanten med förvåning i rösten.

De svenska hushållen har satsat
ungefär 50 miljoner kronor i AB Gus
tavsbergs Fabriker, och vi 1.800 an
ställda förvaltar alltså dessa medel.
Det beror till stor del på oss, vilket
resultat de 50 miljonerna skall lämna.
3 proc. ränta d. v.s. 1,5 miljoner kro
nor, hade hushållen kunnat få utan
besvär, om de satt in pengarna i en
bank. Men det var ju inte meningen,
då hade banken bestämt användning
en av pengarna. Nu gör hushållen i
första hand det själva och fordrar att
pengarna också skall bli till nytta för
dem.

Nu är det ju så i Sverige, att även
rent privata företag i de allra flesta
fall drivs på ett sätt som gagnar sam
hället, ty också om en del aktieägare
främst ser till utdelningen, används
vinstmedlen till största delen för ut
byggnad av företagen, vilket i sin tur
medför ökad produktivitet och högre
levnadsstandard.

Om ett företag drivs av enskild,
kooperativ eller statlig ägare, så är
dess syfte på ett eller annat sätt eko
nomiskt, och i varje större företag
finns ett organ, som skall tala om
hur, var och när det insatta kapitalet,
eget såväl som främmande, arbetar
under dess kretslopp genom företa
get. Intresse av det har förstås ägar
na, hushållen, staten som skattemot
tagare, personalen, långivare och i
första hand företagets ledning. Detta
organ brukar ha olika benämningar
och även andra funktioner att fylla
och kallas hos oss Ekonomiavdelning-

en. Och eftersom de flesta anställda
bara har kontakt med avlöningskon
tor och kassa, kan det kanske intres
sera med en liten presentation av
övriga delar också. Dessutom är det
väl motiverat med lite ekonomiskt re
sonemang.

Chef för Ekonomiavdelningen är
kamrer Arvid Ericson och även frå
gor som rör samhället, tjänstemanna
personalen, skog och lantbruk m.m.
sortera under honom. Hans sekrete
rare heter Elsa Floren. Med bostads
ärenden m.m. arbetar Margy Karls
son.
Bolagets kontanta betalningar. går

genom kassör Bror Carlsson. Mitt
emot honom sitter Oskar Carlsson,
sysselsatt med avlönings- och kassa
göromål.
På första våningen av kontors

byggnaden är även Intresse- och av
löningskontor belägna. Sune Nilsson
är chef där, och första avlöningsbok
hållare är Inge Vestin. Med arbetar
avlöningar och en mängd Iönestati
stik arbetar också Svea Selfvin, Ulla
Britt Frilin, Ester Englund och Mary
Johansson. Källskatten räknas och
redovisas av Märta Lindberg. Elly
Lööf, Karin Norho och Birgit Kropp
bokför hyror, mjölk, sjukkassa, fack
föreningsavgifter m.m.

Till Ekonomiavdelningen brukar,
också hänföras tre korrespondenter,
Eva Johansson, Birgit Karlbom och
Kerstin Sandberg, som stenograferar
och skriver brev åt olika avdelningar
och även tar emot och skickar bola
gets post. Hjälpreda där är Ulla Jo
hansson.
Första kontakten med yttervärlden

är telefonisten Ingrid Skoog.
Vi kommer så till de mera centrala

ekonomiska funktionerna bokföring,
budget, kalkyl och statistik, vilka jag
själv arbetar med. Bokföringen kan
uppdelas i affärs- eller finansbokfö
ring, som varje företag enligt lag
måste ha, och kostnads- eller drifts
bokföring, som inte är föreskriven i
lag men ur företagets synpunkt kan
ske den viktigaste och ur redovis
ningspersonalens synpunkt den svå
raste men också intressantaste.
En schematisk bild av produktions

medlens kretslopp i företaget och
uppdelningen av bokföringen visas i
figur 1. Man söker där uttrycka hur
arbete, material, maskiners och bygg
naders tjänster o.s.v. omsättas i pro
dukter, för vilka företaget får in
komster till nya löner, maskiner etc.
Organisationen av bokföringen följer,

Maskinbokföring.

till den del som talar om kontosyste
met, i stora drag Mekanförbundets
Normalkontoplan. Det kanske bör
nämnas, att ett konto är en uppställ
ning av bokföringsposter enligt vis
sa principer. Vår kontoförteckning
upptar c :a 1.000 sådana uppställning
ar. Den andra delen, samlingsplanen,
d.v.s. hur siffermaterialet bearbetas
genom bokföringsmaskiner etc. har
vi kommit fram till själva.

Bokföringsavdelningen är belägen
i kontorsbyggnadens tredje våning.
Sven Rinnstedt är förste bokförare,
vilket här betyder, att han bl. a. tar
hand om inkommande uppgifter, sät
ter på rätta konton på dem; samman
ställer siffermaterial och gör bokslut
sammanställningar, statistik och ana
lyser, när posterna är bokförda. Dess
utom gör han en stor del av arbetet
med bolagets deklaration, vilken är
något krångligare än hans egen, i år
hade den 26 bilagor. Priskontroll
nämnden, Kommerskollegium, Statis
tiska Centralbyrån och andra myn
digheter skall också ha en mängd
uppgifter.

Gunn Nolin bokför affärsbokfö
ringen på en maskin, som är 15 år
gammal och som nu skulle kosta över
20.000 kr. Alla 'transaktioner med KF
går via Gunn Nolin, som bl. a. räk
nar c:a 7.000 fakturer i månaden.
KF:s avräkning med dotterföretag
och föreningar sker med hjälp av hål
kort, d.v.s. siffrorna översätts i hål
på vissa ställen i korten. En maskin
känner sedan efter hålens läge och
adderar och multiplicerar automa
tiskt de uppgifter man vill ha fram
ur korten. Stora företag som KF och
Asea kan spara mycken personal ge
nom dessa maskiner.

Transaktionerna med kunder och
leverantörer går via reskontran. Vi
finner där Lia Noorlind, som betalar
våra leverantörfakturor. Det är c: a
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1.500 i månaden och nästan allt be
talas via postgirot. Genom banken
går remburser och andra utländska
dokumentbetalningar. Men för att
kunna betala våra leverantörer i rätt
tid måste vi också i rätt tid få in
pengar från våra kunder. Annars
måste vi låna. Den kontakten sköts
av Folke Andersson, som är hård mot
sådana, som inte vill betala, eftersom
vi debiteras ränta på de pengar, som
vi lånar.
Vi skall helst inte sälja till firmor,

som äro dåliga betalare, men en rör
installatör eller bosättningsaffär kan
ju drabbas av olycka och snabbt få
betalningssvårigheter. Vi följer dag
för dag växelprotester, betalningsfö
relägganden, ställningen på kontona
hos oss o.s.v. och kan snabbt vidta
ga åtgärder för att få in våra peng
ar. Men det är inte så roligt att gå
till rättegång eller utmätning.
Fakturor, betalningar, kreditnotor

etc. bokföras i kassa:bok och på kort
på maskin. Sysselsatta med det och
liknande arbete är Gun-Britt Nord
ström, Lillemor Ohlsson, Martin Ap
pelkvist och Ulla-Britt Hägersund.
Cirka 3.000 egna fakturor per månad
har vi och antalet bokningar många
gånger så stort. Detta var alltså af
färsbokföringen och när posterna
passerat den, vet vi vår ställning mot
kunder och leverantörer, våra utgif
ter, t. ex. löner och material, och in
komster uppdelat på benporslin, bad
kar, nötkött och hudar etc. Om vi
delar alla våra inkomster av produk
tionen med antalet anställda t. ex.
1951 får vi 26.526 :- kr. Detta har
alltså bolaget fått in per anställd och
samtidigt haft följande utgifter ock
så per anställd:

r'

Nya byggnader o. maskiner 1,158 :-
Löner 7.810:-
Försäkringar, mest för an-
ställda .

Material : .
Frakter .
Elkraft .
Försäljningskostnader, tele-
fon, porto m.m. . .....

Reparationer av anlägg-
ningar .

Räntor på lånat kapital ..
Skatter .
övriga utgifter, mest er-
sättning till utländska
representaner för deras
arbete och kostnader ..

Vinst .

712:-
12.702:-

652:-
648:-

1.226:-

1.530:-
841:-
136:-

481:-
65:-

Summa kr. 27.961 :

Inkomsterna är inte lika stora som
utgifterna, men det beror på lager-

kapit'clets kretslopp i industriföretag. Figur 1

AFFÄRSBOKFORING I KOSTNA0SBOKFORING

Inkomster

I
Försäljni,ng

Produkter
(prestationer)

l
Föffl ruknlng

Utgifter--Anskaffning -------➔ {kostnader)

ändringar och andra poster, som man
måste taga hänsyn till i bokslutet.
Lagren öJkade under året, och pengar
därtill måste lånas genom KF.

Detta kan nog vara intressant men
räcker inte till för dem som skall leda
ett företag. Det fordras analyser av
kostnader och beräkningar över av
delningars och produkters resultat,
vilka främst erhålles från kostnads
bokföring, kalkyl, statistik och bud
get.
En speciell fördel med kostnads

bokföringen är att de värden, som
används där, så långt som är möjligt
är omräknade till dagens penningvär
de. Om vi köpte en vara för 2 år se
dan för 1 kr kilot och den nu kostar
1 :50, måste vi rälkna med 1 :50, an
nars fattas det ju 50 öre, när vi skall
köpa nya varor. Och lika är det med
maskinerna, den hyra, som produk
terna i bokföringen betalar för bear
betningen, måste räcka till en ny ma
skin till återanskaffningstillfällets
pris. De pengar, som vi nu lånar av
KF, har KF i sin tur lånat med index
garanti, d.v.s. de skall betalas tillbaka
till återbetalningsdagens penningvär
de. Därmed följer att de lånade peng
arna alltid måste ge avkastning i da
gens penningvärde. Tyvärr är det för
närvarande inte så, utan bolagets ut
gifter, löner, material etc. har stigit
fortare än priserna på våra produk
ter, alltså inkomsterna. Om det skulle
fortsätta, bleve följden, att bolaget
finge ta av det kapital, som hushål
len satt in, för att betala ut löner,
material o.s.v. Och det skulle nog inte
de kooperativa hushållen tycka vara
meningen. Eftersom bolaget med
hänsyn till konkurrensen, framförallt
från importen, inte kan öka priserna,
finns bara två utvägar för oss: En
dera sänka kostnaderna eller produ
cera mera till oförändrade kostnader.
De anläggningar, som anskaffats

för en del av hushållens 50 miljoner
kronor, äro brandförsäkrade i nuva
rande penningvärde för 125 miljoner
kronor, eftersom man måste betala
i dagens penningvärde vid återupp
byggnad, om det skulle brinna. Men
maskiner och byggnader förstöras ju

inte bara av eld, utan de slits av ar
bete och tidens tand och blir omoder
na. Till återanskaffning därefter och
teknisk utveckling måste ett företag
spara ihop pengar självt, och det är
varje års andel av detta värde som
kallas avskrivning. Självklart måste
detta sparande ha sikte på det pris
anläggningen betingar vid återan
skaffningstillfället. Vårt företag
skulle behöva spara 7 miljoner kr, d.
v. s. c:a 3.900 kr per anställd, varje
år för att kunna skaffa nytt, när vå:
ra maskiner och byggnader om 10-
20-30-40 år beräknas behöva er
sättas. , Verkliga avskrivningarna
1951 understeg avsevärt detta belopp.
Få svenska företag hade möjlighet
härtill. I aktiebolagslagen står det,
att avskrivning å anläggningstill
gångar skall ske med belopp, som
motsvarar tillgångarnas värdeminsk
ning på grund av ålder och nyttjande
eller annan därmed jämförlig ·orsak.
Det är ju i första hand rationalise

ring och utvidgning genom användan
de av nya maskiner och metoder, som
gett företagen ökade inkomster och
därigenom möjligheter till högre lev
nadsstandard för de anställda. Det är
därför oss anställda det går ut över,
om det blir svårt för företagen att
skaffa effektiva maskiner och bygg
nader i erforderlig takt,

Siffrornas behandling i kostnads
bokföringen innebär en uppdelning
och fördelning mellan olika s. k. kon
toklasser, från kostnadsförslag som t.
ex. löner och material till avdelningar
och till sist produkter. Företagsled
ningen får då ett hjälpmedel att kon
trollera kostnaderna genom jämförel
se med budget. Vid en tidsperiods
början fastställes till vilka kostnader
en viss produktion bör kunna tillver
kas. Denna uppskattning kallas kost
nadsbudget och kompletteras med en
budget över beräknade inkomster.
Dessa beräkningar äro ofta företags
ledningen till god hjälp vid val av
alternativ inom försäljning och pro
duktion.
Bokningarna inom detta område gö

ras av Maj Fagerström. Till kost
nadsbokföringen kan också en del av
kalkylavdelningens arbete hänföras.
Där arbetar Mona Blomkvist, Stig
Englund, Erland Holst och Clarence
Wetterberg.
Förutom kostnadsfördelningar, sta

tistik och budgetarbete är deras hu
vuduppgift produktkalkyler, som kan
definieras som stickprov ur kost
nadsbokförlngen. Utan kännedom om
sina själv/kostnader kan inte ett fö
retag på rätt sätt använda tillgängli
ga resurser och på rätt sätt fullgöra
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Tredje kvartalets sammanträde
hölls den 22 september d. BKF-salen
under fulltalig representation. Efter
en värmande kaffetår studerades den
av företaget nyinköpta jättebussen,
som kommer att inredas som en am
bulerande utställning av badkar och
sanitetsporslin och bli ett nytt prak
tiskt medel för ökad försäljning.
De olika fabrikernas samarbets

kommitteer rapporterade . enstaka
sammanträden under den gångna
sommaren och populära personal-
träffar på Aspvik. .
Förslagsverksamheten noterar hit-

tills under året 31 inlämnade förbätt
ringsförslag, av vilka 26 premierats
med sammanlagt 2230 kr.
Skyddskornmitten redovisade un

der 2:a kvartalet 27 olycksfall med
305 förlorade arbetsdagar. Särskild
uppmärksamhet ägnas nu åt ögon
skador och skyddsglasögonens kon
struktion. Under oktober ämnar
kommitten besöka Arbetarskydds ute.
ställning i Stockholm. I samband med
denna fråga uttalades önskemål om
en allmän ögonundersöknäng bland
de anställda. Glasögon eller justering
av glasögon kan ofta rätta till symp
tom på trötthet och huvudvärk och
medverka till bättre arbetsresultat.

Det meddelades att den av nämn
den tidigare till inköp rekommen
derade tvättmaskinen, för arbetsklä
der icke kan levereras förrän under
oktober månad. Den är avsedd för
ångtvätt och har en kapacitet av 20
kg och skall provas på resp. fabriker.

Gav ordföranden Hjalmar Olson en
överblick över marknadsläget.
Under de första åtta månaderna ha

vi haft avsättningssvårigheter för
porslinet, beroende bl. a. på den steg
rade importen under 1951 och 1952,
vilken tillsammans med produktionen
inom landet väsentligt torde över
stiga normalförbrukningen. Detta har
medfört, att hos såväl grossister som
detaljister alltför stora lager hopats.
Samtidigt har grossister och detaljis
ter att kämpa med likvidsvårigheter,
varför de göra stora ansträngningar
att i första hand avyttra de varor de
ha inneliggande innan de köpa något
nytt.
Vi ha sökt möta svårigheterna ge

nom en ökad försäljningsaktivitet
samt nyheter i dekorer. Under augus
ti-september har omsättningssiff
rorna därigenom stegrats på ett gläd
jande sätt. Vi få emellertid räkna
med betydande svårigheter så länge
lagren hos våra avnämare äro stora
och importen fortsätter. Det torde ic
ke vara något tvivel om att de sven
ska hushållsporslinsfa'brikernas kapa
citet är för stor för landets behov.
Vissa möjligheter till export torde
föreligga, men dessa få icke över
skattas. De svenska porslinsfabri-

sin uppgift. Därav följer, att kost
nadsberäkningen är särskilt viktig.
En del av bolagets tillverkning

sker på beställning och i sådana fall
görs först en förkalkyl, där det er
forderliga försäljningspriset räknas
ut. När beställningen är klar, görs en
efterkalkyl för att vi skall se, hur den
har gått. Största delen av bolagets
produkter utgöres dock av standard
artiklar, där det mest är fråga om be
räkning av utnyttjandet av de befint
liga anläggningarna och den fasta or
ganisationen. Finns det möjligheter
att sälja och producera mycket, blir
utbytet gott, sjunker sysselsättningen
försämras resultatet katastrofalt. Ju
mer fasta kostnader bolaget får bl. a.
genom investeringar, desto känsliga
re blir det om anläggningarna icke
kunna utnyttjas för fullt. Detta kan
bero på "dåliga tider" men även att
produktions:kostnaderna äro för höga
och att därför försäljningen ej kan
upprätthållas i önskad omfattning.
De höga kostnaderna för samhället,
särskilt bostäderna, och andra socia-

la kostnader tynga kalkylerna vid nu
varande svåra konkurrens både inom
Sverige och på exportmarknaderna,
då de uppgå till mellan 25 och 50
proc. av lönerna och måste läggas
till dessa i kalkylerna.
Efter årsskiften och även kvartals

skiften kommer det mest spännande,
boksluten. Vi gör visserligen kortpe
riodiska beräkningar under hela året,
men lagrens värden är ofta svåra att
uppskatta utan inventering, och det
händer ibland att 1boksluten över de
olika fabrikernas och produkternas
resultat överraskar. År det bra och
inte verkar orimligt, blir vi bara gla
da, är det dåligt följer analyser och
undersökningar för att ge underlag
till företagsledningens åtgärder.

Sedan kanske det kan tilläggas, att
en del ekonomisk redovisning för vå
ra dotter- och systerföretag också
sker här. Det mesta är intressant och
jag tror, att de flesta trivs med att
arbeta på en Sveriges husmödrars
ekonomiavdelning.

Ruben Edqvist.

kerna ha helt nyligen till U.D. fram
fört en anhållan att få ett ökat stöd
från U.D. vid kommande avtalsför
handlingar, så att vi få rätt att ex
portera till andra länder. Dessa ha
för närvarande praktiskt taget full
frihet att exportera till Sverige me
dan däremot de själva vägra att mot
ta porslin härifrån. De ha en väsent
ligt stor fördel på svenska marknaden
genom de låga tullar vi ha. Dessa
äro som bekant viktstullar och genom
penningvärdets försämring ha de för
lorat mycket i värde. De länder som
vi eventuellt kunna exportera till ha
i regel mycket höga tullar.
Plastfabrikerna i landet ha vuxit

upp mycket snabbt under och efter
kriget. Vi ha länge förutsett att inom
detta område en mycket hård kon
kurrens så småningom skulle uppstå.
Vi befinner oss också nu i början av
denna utveckling.
Elporslinsavdelningen kämpar ock

så hårt. Avsättningssvårigheterna
och den hårda konkurrensen beror till
stor del på att framförallt tyskarna
börjat leverera färdiga elutrustning
ar till Sverige. Våra avnämare i Sve
rige, som tillverka dessa utrustningar
kunna icke konkurrera med tyskarna
och måste därför inskränka eller ned
lägga sin tillverkning. Därigenom
drabbas vi av avsättningssvårigheter.

Sanitetsporslinet har ju hittills
kunnat avsättas i relativt tillfreds
ställande omfattning. Detsamma gäl
ler badkaren men leveranserna ha ic
ke fortgått i det tempo, som vi ha
räknat med. Detta beror delvis på att
importen av badkar under förra året
var mycket hög. En stor del av denna
import har stannat i lagren hos en
treprenörer och grossister och dessa
behöva nu i första hand avyttra
dessa.
Artur Teglund redogjorde för en

del omändringar och utvidgningar av
produktionsapparaton. En ny avdel
ning kallad KPF, upprättas från 1 ok
tober. Där sammarnföres kyldisk- och
plasttillverkningen.
Verkskyddet och vakthållningen

vid våra fabriker var på tapeten.
Nämnden var enig om att dessa skul
le effektiviseras.
G. Dahlberg lämnade rapport från

kursverksamheten, korpidrotten och
andra ärenden i personaltjänsten.
Insamlingen till en kulturfond att

överlämnas till Konungen på 70-års
dagen rekommenderades. Hjalmar
Olson meddelade att insamlingen
också stödres av KF och dess dotter
företag genom ett anslag av 5: - pr
anställd.

Sekr.
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Lördagen den 20 september samman
strålade 1915 års avgängsklass i Gus
tavsberg, ett 40-tal 50-åringar med
lärarinnan fröken Olsen, numera fru
Waesterberg som hedersgäst. Man be
sökte sin gamla skola och beundrade den
nya, gjorde en rond i fabriken och såg
gamla bekanta ansikten i filmen "Eld,
lera och människor". På kvällen samla
des m:in till supe på Värdshuset, där
man berättade skolminnen, sjöng sin
barndoms sånger och fröjdade sig åt
Myllas musikaliska utsvävningar. Ett
uppskattat inslag var Agnes Lundins
hälsning från Californien, intalat på
band och uppspelat av Porsklev, som un
der hela samvaron följde de 1gamla skol
eleverna med en banduppspelningsappa
rat.

De flesta av eleverna finns fortfaran
de i Gustavsberg eller i Stockholm och
grannorterna, men där fanns också skol
kamrater som haft lång väg att gå till
Gustavsberg. Gustavsbergarens red. och
fotograf trängde sig på i det festliga
laget sent på kvällen och kom lagom till
kaffet. Alfred Mattsman, som har eget
bageri i ,Stockholm, hade just uppvak
tats med "En sockerbagare här bor i
staden" och Sven Hedblom, ägare av bil
verkstad med "Ån slank han hit och än
slank han dit". Sven Lorang hade be
rättat några särskilda skolminnen och
Orwar Wallius dansat med alla flickor
na. Vi hade med oss manuskriptet till
George Gustavssons bidrag i detta num
mer, "Som jag minns det" och läste det
till de glada skolbarnens odelade för
tjusning. Vi fick också tillfälle att dan
sa "Hockey-Cockey" och där ådagalade
eleverna en verkligt god kondition.
Vi passade givetvis på att göra några

snabbintervjuer och vände oss först till
fru Wo.esterbert), Hon pensionerades
1948 efter 41 års tjänst och har haft
åtskilliga ,gustavsbergsbarn under sina
vingars beskydd. Det var ganska duk
tiga barn förr i tiden och många voro
begåvade för vidare studier, men det
hade man inte råd till. Hon nämner

Anna Waesterberg

50-åringarnas skolträff

övre raden frän vänster: Harald Andersson, Göta Andersson, Evert Johansson, Karin
Andersson, Osvald Hultgren, Karin Holmgren, Verner Andersson, Karin Nilsson, Helge
Blomkvist, Linnea Larsson, Vilhelm ·O1sson. Andra raden: Ragnar Andersson, Valter Svan,
Ernst Andersson, Fridolf Johansson, Magda Poies, Alfred Mattsman, Mia Axell, Orvar
Wallius, Elvira Ribon, Sven Lorang, Sigrid Lundin, Sven Hedblom, Greta Sabel, Oskar
Hedlund, Signe Holm, Gustaf Möller, Karl Hedberg. Sittande: Lilly Löfbom, Karl Svens
son, Lilly öberg, Eskil Berglind, Lärarinnan Anna Waesterberg, Anna Eriksson, Fanny

Karlsson, Maria Sahlen, Bertil Andersson, Nanna Geschw;indt.

Agnes Lundin, Sven Lorang och Harald
Andersson. I jämförelse med nutidens
barn vore dåtidens gladare och lekfulla
re långt upp i tonåren och det anser fru
Waesterberg vara ett plus. De hade
hem och mamma när de kom från sko
lan, som ägnade dem mera personligt
intresse än vad de förvärvsarbetande
mammorna av i dag får eller hinner gö
ra. · Barnen voro fattigare men alltid
prydliga och rena i skolan. Vi lärare
hade självständigt arbete och voro
stränga men rättvisa. Det är märkligt,
att under min långa tid har vi bara haft
två överlärare, Karlsson och Gezelius.
Barnkullarna voro stora, 40-45 barn i
klassen, och skolsalarna räckte inte till.
Vi måste ordna med eftermiddagsläs
ning och det var inte så trevligt. Jag
var 17 år när jag gick på seminariet
och kom rätt fort ut som lärarinna med
en månadslön av hela 41 kr. - Här av
brytes vår intervju av en av de forna
eleverna, som på kamraternas vägnar
överlämnar en bukett röda nejlikor till
sin avhållna lärarinna. -

Vid bordet intill sitter Karl Erik
Svensson och pratar med Gustav Möller
och Verner Andersson. Han jobbade ef
ter skolan i fabriken tillsammans med
Manne :Svensson, men kom så till träd
gårdsjobb vid Malmvik och flyttade 1919
från Gustavsberg. Efter att ha pyntat
upp Hasselbacken under fem år med
blomsterdekorationer, skaffade han sig
bil, blev droskägare och sedermera pri
vatchaufför åt friherrinnan iDickson och
sedan under 10 år hos Direktör Wican
der. Under den tiden fick han se en hel
del av Europa. Numera har Karl Erik

jobb som tjänsteman i ett rederibolag.
Gustavsberg' besöker han, liksom sina
utflyttade kamrater, varje år. Om inte
annat så har vi i regel våra bortgångna
anförvanter på kyrkogården, säger han.
Och samhällets och fabrikens enaståen
de utveckling intresserar alltid en byg
dens son.
Maja Sahlen kommer ända från Kryl

bo, där maken har konditori. Hon var
16 år då hon lämnade Gustavsberg och
har en dotter nu i samma ålder. Under
sin skoltid bodde hon i Skeviksgatan 6,
där det fanns gott om lekkamrater. I
fabriken arbetade hon som klippflicka,
men det var inte så ljusa och fina loka
ler som ni har nu. Jag har mina kusi
ner i Gustavsberg - den här fotografen
är en av dem - så jag kommer hit var
je år för att hälsa på släkten och alla
de gamla bussiga kamraterna från förr.
Och så förstås för att se till mina för
äldrars grav. -·
När vi diskret smyger oss ut från det

glada sällskapet på Värdshuset är Mylla
som bäst i färd med att berätta hur
svårt han hade att få plats i skolbänken.
Man måste ta till kyrkbänk för att han
skulle trivas. Men fotboll och skridsko
åkning intresserade mera. Han måtte
ha varit en målvakt med räckvidd: När
den grabben fyller 50 år den 14 oktober,
så skulle man allt ha en inspelningsap
parat till hands. Där finns material att
fylla ett par sidor med humoristiska
ljugarehistorier ! - Vi traskar hemåt
och Calle Schevens vals ljuder uppe frän
Värdshuset. Jag tycker att den passar
rätt bra ihop med de här glada elever
na, som nått mtddagshöjden. G-g
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Lekaren satt vid viken och kvad,
mest om saker som grönska.
Tonen var falsk man till honom sad',
Saltstänk vi ej mera önska.
Dystert han lutan i böljan dök.
Men se i stället där satt nu en gök,
lockade gäcksamt med kvitter
utöver vikens glitter.

Av fåglar sägs Värmdö vara rikt,
fyllt av jublande kvitter.
Jag hör blott kråkor, måsar och slilct,
deras låt är mest bitter.
Kattorna, 7,ylan, blåsten och regn
liimna« små fåglar ej ro eller hägn.
Vart tar de sångfåglar vägen?,
Lergöken frågar förlägen.

Snoddas visst gjorde i juli visit,
sjöng haderian med äran.
Känsligt om flottare gick hans bit
enligt folkets begäran.
Somliga mena att enkelt det är
sångare bli utan större besvär.
Men allting säljs med reklamen
från Karusellens examen.

Korpen i kula, längd och höjd
jämte ett lopp på hundra
manat fram idrottsintresse med fröjd,
men många har börjat undra:
Ska vår idrott alltjämt ha sorg,
ty banorna saknas på Farstaborg?
Hoppet dock finns liksom trösten
att något sker under hösten.

Vattendjur vimlar i varje träsk,
sent var jag ute med håven.
Kvarnsjökräftan var liten och besk,
för henne man ej hade loven.
Gäddor det talas om, stora och långa.
Om man får tro dem som fiskar lär

fånga
togs en vid Hälln häromkvällen
som var den verkliga skrällen.

Nyss var parollen: upp till val!
Allt för många satt hemma.
Dock en glädjande ton jag gal
till heder för rikets stämma.
Någon lär vädrat oset från öst,
andra så storsvenskt slog sig för

bröst.
Få hava följt det talet,
Folket höll kursen i valet.

LERGÖKEN.

Den fria idrotten
spirade upp under augusti efter ett ini
tiativ av korpldrottskommltten vid fa
briken. Axel Eriksson komponerade en
poänglista, enligt vilken man fick en
poäng för ett höjdhopp på 95 cm och
för varje ökade 5 cm ytterligare poäng.
Liknande gällde för kulstötning, längd
hopp och löpning 100 m. Till den 17
augusti inbjöd man fräckt och friskt av
delningarna till inbördes tävlan om ra
briksmästerskap. ,En provisorisk längd
och höjdhoppsgrop trollades fram. på Ek
vallen, en kulstötningsring smiddes ihop
och tidtagareur och måttband lånades
upp. Det blev en succes, Under de två
kvällarna avlades 90 prov i kula, 64
man hoppade höjdhopp, 54 st. klarade
över 3.50 i längdhopp och 6'3 hämtade
poäng på 100 meter. Slutresultatet blev
att TBF bärgade 775 poäng, HPF 623
poäng och B~F 472 poäng medan övri
ga sammanlagt kom upp till 264 poäng.
Poängplockare i särklass voro Curt
Johnson, Rolf Karlsson, Ivar iNorin, Frit
te Fall och Greger Å'berg vid fabriken
och Torsten Eriksson och Hans Eriksson
bland övriga deltagare, En prestation,
som uppskattades av den intresserade
publiken var Lotta Lindbloms 13.0 på
100 meter och 5,02 i längdhoppet. Ty
Lotta är en ganska bastant herre. Bland
resultaten kan vi också nämna Mihkels
kula med 11,54 och Millianders 11,41,
Berndt Johnssons 12,0 på 100
meter och 5,79 i längd och Curt John
sons, Hans Erikssons och Torsten Eriks
sons 1,60 i höjd.

Som avslutning löptes 4 X 100 m. mel
lan olika lag. Einar Andersson hade i
brist på annat med sågspån markerat
löparbanor och på dessa vann HPF.
Korpidrottskommitten är att .gratule

ra till sin populära insats för den fria
idrotten. Gamla idrottsvänner tyckte det
var som förr i Gustavsberg. På allmän
begäran kommer nu dessa tävlingar att
bli årligen återkommande fabriksmäs
terskap under hösten, liksom fotbolls
korpen under försommaren.

Amerikanskt karusellpar
ville se Gustavsberg

Mag,ister Donald Cosgrove med sin söta
hemmafru Gloria, trivdes ypperligt hos

Stig Lindberg

Gloria och Donald Cösgrove gästade
den 27 augusti Gustavsberg. De voro
förtjusande representanter för det unga
Amerika, han lärare och hon nygift
hemmafru. De berättade att de en dag
for in till New York och slank in på en
televisionsutsändning, fick en biljett och
den förde dem upp på scenen, där en
del frågor skulle besvaras. Och det ,gick
galant och så stod de där som vinnare
av en 10 dagars trrpp till ett valfritt
land, en bil, en minkpäls och 1.000 dol
lar till utrustning. "Och här är vi nu",
sade de med charming smile. "Vi har
hört en del om 1Sverige och kooperatio
nen, så det blev vårt val. Vi har haft
härliga dagar och en intressant och triv
sam upplevelse i Gustavsberg."
I Gustavsberg ställdes först kosan till

skolan, där de hade turen att träffa
lärarkollegiet samlat. Man utbytte erfa
renheter och synpunkter, besåg utsikten
från Kvarnberget,. varefter lunch intogs
vid brasan på Skevik. I fabriken fann
man Stig Lindberg i fin form och med
verkligt intresse beskådades vår fabri
kation av hushållsporslin, konstgods och
badkar. Rundturen i samhället och visi
ten hos Rossi i Hästhagen fägnade det
trevliga paret synnerligen. Till slut fick
de en stunds avkoppling vid en kopp
kaffe i kvällssol vid Hällen. "Vi önskar
verkligen att få komma igen hitut en
gång", var deras avskedsord. Forsman,
Dahlberg och Hilding Ohlson hade nöjet
att ledsaga de två ambassadörerna i
Gustavsberg. Hilding plockade ihop ett
trevligt album med bilder från deras vi
sit här och det har de fått med häls

Rolf Karlsson i ett stilfullt längdhopp ningen "Välkommen igen!"
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Höstens skonyheter
lägre priser

"West End" antikbehandlad brouge.
En flott sko helt amerikaniserad.
Randsydd, dubbelbottnad. Pris 50: -

Kraftig sko i brunt kalvskinn. Rund
sydd med rågummisula. Pris 43: 50

Elegant herrsko i den moderna stilen.
Färger oxblod och svart. Dubbelbott
nad, randsydd.

Pris svart 39 : 50
oxblod 40:-

Käck randsydd pojksko med dubbel
lädersula.

Pris 30
,, 31-33
,, 34-36
,, 37-39

26: 50
28: 50
31:25
34: 25

Randsydd damsko i den moderna vin
röda färgen. Sulan av cellgummi som
gör skon lätt och behaglig.

Pris 39: 50

Randsydd damsko, halvhög klack, rå
gummisula. Praktisk promenadsko.

Pris svart 38: 50
brun 39: -

Filtar
Teeners, tonårssko, randsydd, läder- blommiga
sula Pris 31: -

Juniorfilt

Damstrumpor
nylon 5: - 5: 50 6: 25
m. mönstr. häl fr. . . . . . . . . . . 6: 75
svart söm . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 25
masksäker .
natursilke .
natur-rayon .
mel. rayon .
rayon pläterad

7: 75
8:90
6:50
7:-
6:75

Sängutrustning
Madrass

190 X 75 cm, 2 kg vadd, 5 kg kroll,
blom. bolster . . . . . . . . . . . . . . 31: 50

D :o med avsydd kant . . . . . . 36: 50

D:o med avsydd kant, 2 kg vadd,
6 kg kroll 42: 50

Stjärnbolster
165X65 cm
155X65 ,,
145X65 ,,

Barnmadrass

80 X 55 cm, extra fack 40 cm, 1 kg
vadd, 1,5 kg kroll, stjärnbols-
ter 18: 50

Kuddar 60 X 50 cm

1,1 kg landfjäder 11: 50
1,2 ,, halvdun . . . . . . . . . . . . 15: 50
0,65 ,, andhalvdun . . . . . . . . 28: 50

Barnkuddar

40X30 cm
55X35 ,,

Täcken

200 X 140 cm, enfärgade ny
mel. vadd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 : 50

150Xl10

Barnfilt

blå, rosa

cm

29: 50
28: 50
27: 50

5:25
8: 50

21: 80, 25: 50, 41: 50

21: 70

11: 60

överlakan

240 X 150 cm, hålsöm . . . . . . . . 15: 40

Konsum
Gustavsberg

Underlakan

240 X 150 c:n . . . . . . . . . . . . . . 14: 40

örngott
60 X 50 cm, m. spets 4:75
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Min hobby
XII.

Ända från barndomen har jag älskat
naturen med all sin prakt, träden och
blommorna i skog och äng, blåklint och
prästkragar. Och vitsippan, den första
blomman om våren. Och nu ljungen, som
står i sin fulla fägring. iSå trivs jag
med alla våra fåglar, som kommer fram
till våra boningar liksom för att be om
litet mat. De kvittrar sitt tack. Kan
man så hjälpa dem med några holkar,
där de kan sätta bo, då känner man li
tet gemenskap med dem. Ty själv har
man haft det trångt och varit svag av
sjukdom. Då har jag .tänkt på de hjälp
lösa små bevingade. När jag under min
långa sjukdom inte kunde arbeta så
mycket så tänkte jag att jag skulle
försöka avbilda några fåglar och un
der min vistelse på pensionatet i Boo
fick jag god tid att •göra ett försök och
lära litet att tälja i trä. Det var min
första bekantskap med att skapa och
min första känsla av triumf att kunna
det. Nu sitter jag här i iSkogshem och
känner mig både glad och Ivrig wtt få
syssla med mina enkla fåglar i trä; det
är domherrar, talgoxar, sädesärlor och
starar. Jag har också gjort några tom
tar och små älvor av vadd. De kom
mer smygande för att spegla sig i käl
lans klara vatten. De smyger på tå i
den vackra gröna mossan. Om vi män
niskor kunde stanna i naturen ibland,
lyssna och tänka på allt det vackra och
fridfulla vi där har krling oss! Jag kän
ner det så, när jag täljer mina små fi
gurer. Lnte kan jag skriva mera om det
och inte kan jag dikta, men låt mig slu
ta dessa funderingar med en liten vers:

Den vackraste blomman att giva
finns aldrig i någon bukett,

den växer i skyddade gömslen,
dit aldrig en väg har lett,

Joliga spalten
Pappa håller på att hänga upp tav

lor och har liUgrabben som intresse
rad åskådare.
Efter en stund råkar ett kraftigt

slag av hammaren, som var ämnat å,t
spiken, träffa vänstra tummen.
Sedan pappa grundligt uttalat sig om

diverse saker går grabben ut till mam
ma i köket och säger:
"Mamma,. nu vet jag varför mormor

kallar pappa för sin Svärson."

Nu har grabben börjat i första klass.
Redan efter några dagar rapporterar
han glädjestrålande:
- Pappa, jag har fått beröm i sko

lan.
- Jaså, varför det då.
- Jo, dom säjer att jag äter duktigt!

- Jag fick upp en hejare till gädda i
söndags. Vad tror du den vägde?
- Hälften!

Har Ni hört historien om gustavsber
garen som skulle gratulera en god vän
på hans [odelsedaq genom att sända ett
telegram. Han kunde emellertid inte
hitta på någon lämplig text och tänk
te slutligen: "Jag kan ju ta ett av de
telegram jag fick när jag fyllde år",
och skickade därmed följande:
"Lycka och välgång intill livets slut,

önskar dej vännen Knut.
Vännen Kalle."

Och. så var det två gustavsbergare,
som beundrade anläggningen utanför
Folkparken. Den ene utbrast:
- Ja, det var den finaste entre jag

har sett till en tipp. Blir det . lika- fint
vid Ekbacken?

Fast ingen har skådat dess öga,
den doftar ibland i en vind

och kommer en solsky att leva
som ljus kring en sorgblek kind.

Den blomman vet aldrig om sorgen,
om saknadens ensamhet,

men skönast den är av alla
i stjärnstrålad hemlighet.

Du mor, i ditt leende öga
den lyste min barndom en gäng

i vakande kärlek den växte
ur sagor och vaggmjuk sång.

Den vackraste blomman du finner
som minne i blomsternas vår,

och glädjen skall värma ditt hjärta,
där ensam och trött du går.

Ebba Karlsson.

Det tidigare konstaterade köpmot
ståndet ser ut att avtaga. Man kan
faktiskt tala om normala förhållan
den igen. T.o.m. augusti är omsätt
ningen 3.160.000 :- med en ökning av
451.300 eller 16,7 proc. Arets omsätt
ningsökning torde bli c:a 650.000:
vilket innebär att omsättningen blir
c :a 4,8 milj. Som bekant hade må
let satts till. 4,5 milj.
Inom manufakturbranschen har

priserna varit vikande under så gott
som hela året vilket också kan avlä
sas i de omfattande realisationerna
landet runt. För vår del ha vi vidta
git de prisjusteringar som behövdes.
För skobranschen kan även noteras

fallande priser. Höstsäsongens .priser
är i vissa fall betydligt lägre än·för
ra årets, vilket är glädjande för kon
sumenterna.
Tack vare god tillgång vid slakte

rierna samt minskad efterfrågan i bu
tikerna har vissa prissänkningar på
kött- och charkuterivaror vidtagits av
slakteriföreningarna för att stimule
ra efterfrågan.
Vi gå nu mot hösten och därmed

studiesäsongen. Assistent Ericsson,
som svarar för gruppverksamheten,
har redan fått en del studieförslag
och flera kommer. Den som är in
tresserad deltaga i någon grupp kan
vända sig till närmaste butik eller
ock medlemsråden.
Vår ansökan att bli antagen som

tipsombud vid Grindstuplan avslogs
av Tipstjänst.
K. F :s styrelse biföll vår begäran

att få sparkasseavdelningar vid Vil
lagatan, Grindstuplan och Hästhags
plan. Därmed ha medlemmarna möj
lighet att göra insättningar och uttag
på alla platser där vi ha butiker.
Från byggnadsfronten kan rappor

teras att ombyggnationen vid Villa
gatan i det närmaste är avklarad. För
Fruvik har ritningsförslag utarbetats
av K. F:s arkitektkontor. Vår ansö
kan om byggnadstillstånd för den s.k.
huvudfastigheten har ännu ej behand
lats av Länsarbetsnämnden.

0. G. K.

Den första snön
föll över Ingarö den 19 september efter
en åskby. Det blev rikti;ga drivor och
en av våra chaufförer kunde leverera
en stor snöboll på flaket. Den smalt
snabbt i solskenet över Gustavsberg. . .
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Ktära Gustavsbergåre. överskriften
har sjguaturen inte författat. Ge mig
tusen brasklappar och jag skall placera
dem mellan raderna, för nu har Red.
för denna värderade tidning bestämt,
att jag skall inordnas under denna krä
vande rubrik, som låter som löften om
juniregn över viol och reseda, sol över
dallergräs och baldersbrå. Och jag, ja,
jag känner mig som den kaktus som
med nöd och näppe blommar en gång
om året, om det vill sig väl. Förvisso
ett utslag av Red:s sällsynt rika humor
som tog oss år att förstå i hela dess
tjusande, för att inte säga förtjusande
vidd. Ämnen till kritiska funderingar
får man gratis, men vem ger mig en
solglimt till skänks, dom sitter säkert li
ka långt inne som gustavsbergarnas
svampställen.
I tretton höstar har jag förgäves sökt

lista ut var skogarna häromkring döl
jer sina gula, ljuvliga kantarellrosor,
skam till sägandes är det den enda
svamp jag begriper mig på, men aldrig
hittar jag de rara gullngarna, bara det
pyttelillaste stället vid "Odlingen" har
jag kommit på. Varje år ser jag svamp
korgförsedda gustavsbergare försvinna
in i skogen. Familjen och jag, tar sikte
på en av dem och 'travar efter, här skall
uppdagas var svampställena är belägna.
Skogen står stor och hemlighetsfull och
människan är försvunnen. Vi går och
går, vi kliver upp för rberg och vi slänt
rar ned på andra sidan, vi står paraly
serade i skogsbrynet vid ett hygge i när
heten av Långträsk där en älgko betar
med sina kalvar, vi drar oss lite senare
sidleds och på skälvande knän in bland
träden, tycker oss känna älgtjurens flå
sande i nacken, rycker till för en räv
som kvickt sticker in i småskogen, ser
haren i begynnande grått hoppa över
skära ljungstuvor, ser sol och skugga
spela mellan stammarna, beundrar orm
bunke och lingonklase, ser allt, upp
lever allt, utom kantareller och svamp
plockande gustavsbergare. Kommer
fram till Ingarövägen igen så småning
om, sitter på dikesrenen och delar på
kaffetermosen, tycker att livet trots allt
är drägligt. Betraktar sonens röda mös
sa som guppar fram över en ännu grön
äng med kvardröjande sommarblommor,

Sommarvisa
Det bor så många visor
i sommarkvällens ljus
det bor så många visor
i vart hjärta
som öppet famnar livet
och aftonvindens sus
när dunkelblå står skogens
gröna glänta.

Det bor så många visor
i blommornas behag
det bor så många visor
under linden
de minna lyckoåren
och svunna ungdomsdar
men även bitterhetens tår
på kinden.

ARNE AROS

gläds över en flik av Kvarnsjöns höstblå
'vatten och anser vid påtåren, att Hvet
helt enkelt är underbart. Då kommer
gustavsbergaren ut ur skogen svamp
överlastad och segerglad.
Nu talar vi om något annat, vad jag

då hade att säga i ämnet sorterar inte
under den här rubriken.
Vi kan t. ex. bemöta honom som klan

kade på den manliga tonårsklädseln.
Varför det, snälla han, den barnsjukdo
men, som stundom följer oss upp i me
delåldern, är en så harmlös och urgam
mal företeelse. Jag minns från mina
första år att min mamma gnolade på
någonting som IäJt som, "han var smärt
om lilla midjan och i pannan lugg". Det
var efter ett annat världskrig då det
manliga modet som nu drogs över Ull
det feminina, myggjagare med höga
uteklackar, markerade midjor och hela
rekvisitan. Att det just blir tonåring
arna som följer modets överdriflter hör
till det lättförståeliga i tillvaron, här
finns ett legitimt behov att dölja den
inre osäkerheten, man är så rädd att
den gryende personligheäen, som synes
en själv så utsökt och märkvärdig, inte
skall komma till sin rätt i de vuxnas
konservativa värld och så slår man över
och klär sig uppseendeväckande, alltid
retar det någon. 1Så tar man ett avance
rat tag om en f'licka och dansar ut
kind mot kind, dnte med sitt hjärtas ut
valda för kvällen eller för livet som en
vuxen man skulle göra, utan med alfa
hela långa kvällen.
Nog kommer jag ihåg hur jag använ

de mina första hoptjänade slantar en
sextonårssommar. Jwg köpte en klän
ning, ny mardröm i svart voile med sto
ra, blaffiga röda rosor, ankellång och
djupt urringad så att den beniga tonårs
halsen kom att resa slg' som en ruggan
den trana ur härligheten och det hela full-

Saga?

En lördagskväll tog brukspatron
mig med ut "någonstans på fabriks
området". - "Lova, att aldrig yppa
denna plats för någon enda männi
ska", sade han. Båda hjälptes vi nu
åt att gräva en tämligen djup grop.
En s. k. kungavas hämtades. Jag
fick order att gå efter Hellström. Men
brukspatron visste, att H. nämnda
dag var i Stockholm. Han ville nog
ha mig från platsen ett ögonblick.
Kanske lades något papper· eller nå
got annat i vasen. Vilken avsikt
brukspatron f. ö. hade med detta ar
rangemang, fick jag aldrig veta.

Från en intervju med gamle
byggmästare Danielsson 1944-

bordades av en jättelik stråhatt med
blomsterrabatt under brättet, Vad jag
måtte varit vacker! Jag rodnar ned
genom de smala, svarta byxbenen ända
ned i de spanska espadrillerna, (hög
modern sko med repsula) vid tanken på
all den tvivelaktiga elegans man skrudat
sig i genom åren.
"Det är så svårt när knoppar brister,

varför skulle annars våren tveka", skri
ver Karin Boye. Delt är nog så.
Nu är det inte vår, inte ens sommar,

den inföll detta år på en måndag, fort
satte vackert tisdag, onsdag och torsdag,
log och försvann vid veckoskiftet, sörjd
och livligt begråten av hela svenska fol
ket, ty den glömde tota]t av att komma
igen. Och det vart höst, de tappra ro
sornas och spindelvävarnas aena höstda
gar, då Hjalmar Gu!llbergs strofer istäl
let ringa i mitt öra, den strof han sjöng
efter en sommar då kriget ryckte allt
närmare våra ,gränser och varje solglimt
fick en djupare innebörd.

De sista rosorna stå i brand
och tagg och spindeltråd
försvarar den flyende sommar
som skänktes värt land, av nåd.

Edla Sofia.
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Revansch mot Fiskeby

Kl. 6.10 den 13 september avreste 22
man och en kvinna från Gustavsberg,
utrustade med rackets, gevär och gy;:;::
nastikskor för att i Norrköping och
Skärblacka ta revansch för fjolårets ne
derlag i idrottskampen mot Fiskeby Fa
briks AB. I Norrköping möttes. vi av
mottagningskommitten, Tore Klintorph,
Schöldstedt och Tollsten, som stuvade
in oss i en buss. Att man hade vissa för
aningar syntes, ty Karin Åberg utsat
tes genast vid ankomsten för försök till
kidnapping, men den vaksamme över
ledaren hade henne snart i gott förvar
igen. Efter en kort sightseeingtur i den
solstrålande staden sökte bussen sig ut
mot landsbygden och guldgula sädessky
lar fram till 1Skärbl1acka, där vi vandra
de en god stund i de bullrande fabrikerna
vid Fiskebyströmmens vatten. På alla
större byggnader voro flaggorna i topp
och på anslagstavlorna varskoddes om
den förestående idrottskampen. (Där
gick matchen Norrköping-Malmö F1F
miste om en hel del åskådare.) Uttrött
ningstaktik trodde vi på då vi vandrade
de 15 trapporna upp till utsiktstornet,
men besväret var värt litet flåsande och
benen behövde mjukas upp efter tågre
san. I utställningshallens monter med
de produkter, som kommer fram ur den
söndertuggade massaveden, intresserade
särskilt en flaska aquavit - vad det nu
kan bero på. Slätten omkring var fylld
av väldiga mängder stockar och från
järnvägsvagnar fylldes lagren på av en
jättestor lyfttravers. I fabriken följde
vi barkningen, shpningen, basningen,
kokningen och allt vad det nu heter till
den färdiga massan. I den nya färg
konditionerade fabriken följde vi vidare
avvattningen, pressningen och glättning
en i det jättestora valsmaskineriet till
smörpapper och silkespapper. Det var
intressant! - Klockan 13 voro vi vid
Ljusforsfabrikens matsal och medan vi
väntade på dukningen till mat, införde
signaturen det ädla spelet 5-öresvarpa,
men fick efter fem omgångar skrinläg-

ga förhoppningen om förstärkning av
sin reskassa. Lunchen var riklig och
frestande, men gustavsbergspojkarna
har fina magar och gillar köttbullar,
varför de nu kunde inregistrera sin
första seger, vid matbordet. - Till
skjutbanan ·gick färden på slingrande
och guppande stigar; en lätt bris veck
lade ut flaggan till hälsning, när de
första provskotten knallade. I första
skjutlaget visade vår Erland Jonsson
stadig hand, medan otränade Kagestad
och Axelsson darrade litet i femminu
tersperioden. · I andra skjutlaget hade
Fiskeby inkallat förstärkning från ar
men och här prickade den tjugoårige
Urban in 10-or i serie och vann med 96
poäng. Men vår Hugo Persson klappa
de dit 95 poäng, trots ojämn belysning.
Slutprotokollet visade emellertid seger
för Fiskeby med 3-2.

"Kollegial samvaro" stod det på pro
grammet kl. 7 och här inhöstade F'iske

. by sin största seger. Härliga smörgåsar,
kaffe mm 00h värdfolket utökat med
en glad ingenjörAndersson, som berätta
de om hur han en gäng sökte efter Ros
lagens ros. Han visste inte att vi hade
henne hos oss. Dessutom hade man in
kallat dansanta damer i idrottsförening
en, så ni förstår att våra charmörer
spann. Alltnog, det blev en alla tiders
kväll, med dans, skämttävlingar, allsång

och mera smörgås. Vid midnatt förde
lades vi på våra värdar och inkvartera
des i de olika hemmen som kungliga
gäster i Norrköping och Skärblacka.

Söndag morgon klockan 9 befunno vi
oss i härligt solsken på Himmelstalunds
tennisbanor, där Göransson besegrades
av Hessin med 6-3, 6-2, .Englund vann
sin match med 6-1, 6--4, Folke Anders
son nedkämpade sin huvudvärk och mot
ståndare och Karin Åberg gjorde sensa
tion ,genom att vinna över Jarnemark
med 5-7, 6-4, 6-3 på grund av sin
envishet. Därmed vann hon praktiskt ta
get hela matchen åt Gustavsberg. Dub
beln tog Göransson och Englund med
6-2, 6-3 och vi kunde notera 4-1.
Ställningen var nu 6-4 och fotbollsmat
chen skulle bli avgörande. Vi måste
minst ha oavgjort för att bärga segern.
Efter kaffepaus återvände vi alla till

Skärblacka och på dess fotbollsplan
sitällde de båda lagen upp kl. 14. Till
att börja med verkade våra pojkar en
aning dagen efter, men utförde i alla fall
en del konststycken, som stående på bol
len, kanåkning och dylikt, tills bollen
genom ett missförstånd i vårt försvar
hamnade i buren. I medvinden fick Fis
kebys goda lag övertaget men fick inte
ut mycket av spelet. I andra halvlek
kom en brasiliansk knäspark till Knag
gen, som med ett elegant virveltillslag
fick en kanon i Fiskebys mål. En strarr-

. spark för rätt ofrivillig hands lade Fis
kebycentern artigt utanför vänstra stol
pen. Olofsson som slet och halkade för
hela slanten· fick så en kalasfrispark
från ,Södergren och vidarebefordrade
den med en nick direkt 1i mål. Ställning
en 2-1, då Lotta rundades av "en som
tydligen spelat boll förr" och så blev det
oavgjort, tills pipan ljöd för full tid och
vi fått delad pott 1 1/2 poäng var. Gus
tavsberg hade vunnit vandringspriset
med 7 1/2 mot Fiskebys 5 1/2.

Vid prisutdelningen kunde alltså en
glad ledare och reporter hämta tillbaks
den ståtliga Argentapokalen, som nu
upputsad finns att skåda på mitt kon
tor. Innan vi så· äntrade bussen fick vi
ytterHgare mat och glass och höra ing.
Johanssons snabböverblick på pappers
tillverkningen i Sverige frän biskop
Brasks dagar ·och tills nu. - Kloc
kan 19.16 tillsattes extra vagnar i
Norrköping för att våra grabbar skulle
få sittplats och tillfälle till en stilla po
ker. - Och så var en trevlig resa slut.
Men i glädjen över vandringspriset i
trunken glömde ja;g alldeles bort att
skälla på grabbarna. Men de hade ju
skött sig skapligt. Bäst var i alla fall
värdfolket i Fiskeby, Det var välvilja
och omtanke från första stund och där
ha vi svårt att slå dem! Tack och heder!

Gösta
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Tack!
För vänlig hågkomst på min 60-års

dag får jag_ härmed till arbetsledning,
kamrater och vänner framföra mitt
hjärtligaste tack.

SIGF1RiiD FLOREN.

Ett hjärtligt tack till företag, arbets
kamrater och vänner för vänlig håg
komst och uppvaktning på min 70-års
dag.

KARL ALBIN LILJEKVIST.

Färg ocli form
Glimtar av besökare i Gustavsberg

FÖDDA:

Den 29 juni. En son t. Nils Linus Nord
mark och h.h: Merit Anne-Marie Birgitta f.
Alfsson, Hästskov. 10.
Den 29 juni. Birgit Kristina, d. t. Nils Fa

bian Berglund och h.h. Ida Ingrid f, Olofsson,
Trallbanev. 1.
Den 2 juli. En dotter t. Bertil Gösta Flink

och h.h. Ingrid Margareta f. Persson, Villa
gat. 7.
Den 7 juli, Inga-Maj Anita, d. t. Douglas

Knut Evald Westerberg och h.h, Inga Maria
f. Nilsson, Hästskov, 10.
Den 14 juli, Patrizia, d. t. Vincenzo Lodi

och h.h, Antoinetta f. Cossia, Hästskov. 2.
Den 1 aug, En dotter t, Sven Helmer Hans

son och h.h. Siv Evy Teresia f. Lönn, Grind
stugärde I 51,
Den 12 aug. Erland Kurt Robert s. t. Er

land Albin Johansson och h.h. Elsa Maria
Gustava f. Möller, Mörtnäs 1: 452.
Den 13 aug. Sven Olof, s. t. Nils Gustaf

Sixten Sunesson och h.h, Elsbet Irmgard f.
Taube, Aspvik 1: 43.
Den 19 aug, Rune Lars Bertil, s. t. Bertil

August Petersson och h.h, Frida Astrid Ma
ria f. Karlsson, Lugnet.
Den 21 aug. En dotter t. Lars Sture Ola

rence Wetterberg och h.h. Inga-Britt Linnea
f. Ström, Mariaplan 6.
Den 31 aug, En son t. Berndt Axel Jonsson

och h.h. Gunnel Elisabet f. Carlsson, Häst
hagsterrassen 11.
Den 3 sept, En son t. Hans Erik Lennart

Nordström och h.h. Inga-Brttt f. Magnusson,
Hästskov. 8.
Den 8 sept, En dotter t. Einar Ake Helin

och h.h. Anna Maria f. Guhren, G:la väg. 10.
Den 10 sept, En dotter t. Hans Ingemar Gö

ransson och h.h. Gerd Kristina f. Wahlgren,
Hästhagsterrassen.

VIGDA:
Den 5 juli, Gösta Mikael Glad, Grindstu

plan 1 och Gun Karin Elisabet Akerblom,
Lugnet.
Den 23 aug, Erwin Ludwig, Skeviksg. 8 och

Edith Scheppan, Skeviksg, 8.

DÖDA:
Den 1 aug, f porsl.mäl :an Anna Charlotta

Boström, Ald.hem. 77 år,

Ett hjärtligt tack till skolkamraterna
för vänlig hågkomst.

EMI,L LöFiDAHL.

Ett varmt tack till Eder alla för den
trevliga samvaron vid klassfesten den 20
sept,

ANNA WAES'DERJBERG.

För all uppvaktning och vänlig håg
komst på min 50-årsdag frambär jag
härmed mitt varmaste tack.

V:IDRINIDR ANIDERSSON.

Reklam
Att sälja utan reklam, det är unge

fär som att vinka åt en vacker flicka
i mörkret. Vi vet själv att vi vinkar -
men tyvärr inte den vackra flickan.

Persiennbolaget CARMAs Persienner
Av Lättmetall. Högsta kvalite. Lägst i pris.

Avbetalning underlättar köp. Pris och förslag lämnar

G. Sellstedt, Hästhagen 7, Gustavsberg
Persiennbolaget CARMA Bragegatan 7, MALMÖ.

Framtidsförbundets
Sjukkassa

öppen för in- och utbetalningar varje
helgfri tisdag och torsdag kl. 16-18.
Varje frisk person från 16--50 år kan

vinna medlemskap.

För lokalavdelningen i Gustavsberg

Alvar Ekmark

Kullen 7

Tel. 304 95

MÖBELKÖPA·RE
Välj den raka inköpsvägen utan fördyrande mellanhänder. Sedan år
1895 äro vi tillverkare av bäddmöbler. Resårmadrasser. Duchateller.
Bäddfåtöljer med resårbädd samt plats f. sängkläder. Madrasser i
tagel samt med det tyska konsttaglet. Extra mått kan erhållas.
Lagerför: Kompletteringsmöbler i olika träslag, bekväma fåtöljer
m. m.
Utför: Omstoppning och omklädning av möbler och madrasser. Skall
Ni sätta bo eller komplettera Edert hem vänd Eder med förtroende
till

A-B DANIELSSONS MÖBLER
Metaregatan 6, (vid Södermannag. Ringv.) Tel. 40 07 66

Verkstad Tel. 591139.
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Schack med London Frikyrklig vigsel
"Wenn jemand eine Reise tut, kann

er auch etwas erzählen", säger tysken.
Om någon gör en resa kan han också
berätta något. Nu har jag upptäckt att
en schackvän kan sitta i sin stol och än
dock berätta något.

I somras började jag spela ett kor
respondensparti med .en engelsman i
London. Jag har aldrig sett honom
men däremot träfflat hans fader, som
var skotte. Det låter kanske egendom
ligt i våra öron men det är mycket vik
tigt att hålla dessa nationaliteter isär.
Det är emellertid en annan historia, som
Kipling säger, och den kanske jag be
rättar en annan gång.
Alla vet förstås, att man betecknar

schackbordets 8 rutor som är vända
mot spelaren med bokstäverna a t. o. m.
h. Och andra sidan med nr 1 t. o. m. 8.
Då har alla 64 rutorna fåitt sin beteck
ning och det är bara att sända ett vy
kort till sin motståndare och tala om
vilken pjäs man flyttar till en given
ruta.
Det var tydligen inte så enkelt efter

som det hakade sig med en gång. Efter
som jag blev erbjuden att ta de vita
pjäserna så skrev jag d2-d4. En invit
till damgambit. Min motspelare, låt mig
kalla honom Mr H, svarade att han
gjorde samma drag. Jag började frukta
att det var för varmt i London och på
minde honom om att jag hade de vita
pjäserna och han således de svarta och
följaktli:gen inte kunde göra samma
drag. Och så fäck jag en lektion i eng
elsk scbJack. Mr H skrev au han inte
kunde vara med på att spela efter nå
got tyskt system utan önskade hålla
sig till det engelska. Att det verkade
gammalmodigt och tungrott spelade gi
vetvis ingen roll. Båda spelarna räknade
sin närmaste rad som nr 1. och den
längst bort som nr 8. Därför kunde han
göra samma drag. Rutan längst till
vänster hette i stället för A Queen
Castle eller Rook (Drottning' torn). B
heter Queen iKnight (Dro:ttning spring
are). C heter Queen Bishop (Drottning
löpare). Sedan kom iD = Queen och E
= King och F. G. o. H King Bishop,
Knight o. Castle.

Partiet Mr W vit mot Mr H svart el
ler som vi skämtsamt kallar det Swe
den v. Errgland ser efter mitt 8:de drag
som följer. P. betyder Pawn = bonde
måste jag kanske först tala om.

Den första frikyrkliga vigseln i vårt
samhälle, efter nya religionsfrihetsla
gens ikraftträdande, ägde rum i Mis
sionshuset lördagen den 6 september, då
Ake Henoksson sammanvigdes med
sjuksköterskan Margit Lindberg, dotter
till Werner Lindberg och hans framlid
na hustru Irma, född Andersson. Till
tonerna av en bröllopsmarsch intågade
brudparet i det med blommor och björ
kar smyckade missionshuset. Vigselför
rättare var Past. 1Evert Brytting, en
personlig vän till brudparet. Efter vig
seln bjöd brudens fader de inbjudna, vil
ka utom de anhöriga bestod av missions
församlingen och ungdomsföreningen,
till ett rikt dukat kaffebord. Under den
trevliga samvaron förekom solo-, duett
och kvartettsång samt sång ttll sträng
musik. Verser lästes från brudens tvil
lingsyster, som en tid vistats i Frank
rike. En mängd telegram anlände från
skilda delar av vårt land samt från
Frankrike och Amerika.

8. B.

på svenska

vit svart
1) d4 d5
2) c4 Sf6
3) Sf3 e6
4) Sc3 c5
5) Lg5 c5xd4
6) 1Sxd4 e5
7) ·Sb5 Lb4
8) Lxf6

på engelska

1) PQ4 PQ4
2) PQB4 Kt-KB3
3) iKt-KB3 P-K3
4) Kt-QB3 P-QB4
5) B-KKT5 PQBxPQ4
6) KtxpQ4 P-K4
7) KtQ4-QKt5 B-QKt5
8) QB-KB6

Jag tycker Mr H:s 7:de drag var
svagt men kanske har han en djuptänkt
plan i minne.
Detta är en mycket trevlig hobby och

så får man en hel del trevliga vykort
från ett främmande land på köpet.

Är det nu någon, som vill starta ett
liknande parti mot någon likasinnad i
ett kultiverat land så ordnar Personal
konsulenten saken.

•Eller varför inte Gustavsbergs Fabri
ker mot en porslinsfabrik i !England.
Är det för krån:gltgt, så börja med Stath
mors i iE-tuna eller ett annat KF-före
tag.

MrW.

Hasses och Kjelles
fiskafänge

- Kom in och ät, ropade en otålig fader,
till en av ovanstående glada :gossar.-Vi
ska'll dra en gädda först, blev svaret.
-Det finns ingen varskodde jag om. Fred
rik tog den sista i våras. Varpå jag,
som känner till pojkar, glok in och åt.
Då jag kommit till kaffet, gick jag ut
och ropade igen. - Maten kallnar. Dra
upp draggen och kom. Grabbarna höll
på och Masade runt böön, förlåt gryn
nan, och det enda svaret jag fick av
dem var.- Vi ska ha upp gäddan först.
Jag trodde det var en ny lek de hittat
på och gick in och drack mitt kaffe, tog
mig en rök och läste tidningen i den ned
gående solens sken.
När det var ,gjort gick j!ag ned till

stranden för att ta det obligatoriska
kvällsdoppet, då kom pojkarna paddlan
de in. - Nu är det slut med serveringen
hotade j~g. Nu får ni klara er utan mat.
- 0.K., kom det glada svaret, mandrom
har käk själv. Varpå de lyfte upp en
gädda på 10 kg, tagen på lättspinnspö
från en eka och bärgad utan håv.
- Här va de fisk. Har Du någon plåt

i kameran farsan. Det hade jag som
tur var. 1/100 sek. och bländare 3.5 gis
sade jag skulle· räcka, eftersom solen
sände några strålar innan den sjönk ned
i skogsbrynet. Men vi bJade ingen våg
till grabbarnas förtvivlan. Det proble
met löste de dock själva. Det var en
dråplig syn att se dem cykla till Gus
tavsberg och vågen med en 110 cm lång
gädda hängande på en stäng mellan sig.

Wn
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Gustavsbergs

Om några dagar kommer ovanstå
ende trailer att göra sin debut i
landsorten, med början i Skåne. Bus
sen innehåller en kommersiell vand
ringsutställning av Gustavsbergs sa
nitets- och värmetekniska tillverk
ningar: ett par kompletta badrum,
nyheter i färgat porslin, värmepan
nor, pumpar m.m. Meningen är att
under det närmaste året besöka så

.visar

många landsortsstäder som möjligt
och demonstrera produkterna på plat
sen för byggnadsfolk, arkitekter,
byggmästare, konsulterande ingen
jörer m. fl. kategorier. Representan
ter från försäljningsavdelningen på
Fleminggatan medföljer och man har
där gott hopp om att det intressanta
initiativet skall avspeglas i stigande
försäljningssiffror.

Fotogissningstävlingen
Vyerna från Gustavsberg klarades en

dast av ett 10-tal gustavsbergare, som
tydligen är ute och tar sina promenader
med ögonen öppna. En av vinnarna ha
de till och med gjort sig besvär med att
ta reda på kattens namn. Den heter
Tusse! I övrigt är lösningen sålunda:

1. Vattenposten vid G8JII1la Hästhagen
2. 'Stallet vid Farsta
3. Kvarnen (intill Katt-holmen)
4. Grinden till vattenverket
5. Vägmärke i Hästhagen
6. Fönster på telefonstationen
7. Garaget vid Grindstuplan
8. Väggen vid gamla lerladan intill

Gamla kontoret
9. Vid läkarbostaden, Värmdö.gatan

Vinnarna heta:
Gulli Rehn, Kullen 5
Tore Scholtze, Värmdögatan 2
G. Gustavsson, Stenkullen 2,
som alltså har att hämta respektive
15:-, 10:- och 5:- kr. hos Lindholm.
Nästa pristävling kommer i Julnumret!

Red.

Fisk,
Frukt, Grönsaker,

Blommor
alltid dagsfärskt

Gustavsbergs Fiskaffär

Levande hem
Eskilstuna

.
I

Villagatan 5 Tel. 301 35

Till JULNUMRET emotses

annonser och bidrag senast

den 15 nov. 1952.

Redaktionen.

Konsum, Eskilstuna, har ordnat en
utställning av möbler, textilier, glas
och porslin samt modern konst. Vi
översände våra nyaste och bästa sa
ker och verkligt trevliga bordsduk
ningar anordnades. Vi lade ner myc
ket arbete på att bryta den tradi
tionella stilen och komma med något
nytt och voro t.o.m. så djärva att
vi dukade Kåges nya tallrik Regnbå
ge på tabletter på ett mahognybord
och kombinerade med vita servisde
lar. Detta bord blev något av en
succe, Detsamma gäller för övrigt
Pike och WB odekorerad, som duka
des på liknande sätt, samt Stig Lind
bergs Servus-servis i ceylonglasyr,
som också blev föremål för en mo
dern dukning. Samtliga bord voro
dukade i rumsmiljöer tillsammans
med lämpliga textilier av modern typ,
och det hela gjorde ett mycket lyckat
intryck. Samtliga närvarande vid
pressvisningen uttryckte sin beund
ran för den linje, som Gustavsbergs
fabriken valt.
I samband med utställningen lanse

rade vi ett nytt ord nämligen "Köp
gärna servis delvis". Vi vilja lära
folk att köpa porslin efter behovet
och att göra kombinationer tillsam
mans med exempelvis ugnseldfast
gods eller icke minst Stig Lindbergs
fajanser.
Ur Eskilstuna-Kuriren 12/9 saxar

vi följande:
Porslinet var förstås Gustavsbergs

ben- och flintporslin i Stig Lindbergs
och Wilhelm Kåges utformning, och
bättre kan vi inte få i Sverige i dag:
Kåges senaste servis Regnbåge visas
för första gången i Eskilstuna, berät
tar försäljningschefen vid Gustavs
berg, Helmer Calmernäs. Lätt i
mönstret och vacker i färg och form
är den, går strålande bra att kombi
nera med vitt: vit mattallrik, "skåll
rik" i regnbågemönster. Skållrik, det.
är Gustavsbergsnamnet på den djupa
tallrik som ser ut som en liten skål.
Lindbergs Servus och Pike är uppdu
kade också.

Den här utställningen represente
rar förnämligt det bästa i modern
svensk heminredning, både vad gäl
ler möbler med kvalitet, textilier med
vacker färg på och formskönt porslin.
Och "swedish modern" också när det
gäller god konst, glöm inte bort den!
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Celebra gäster från Japan
sökte sig till Gustavsberg en vacker
dag i augusti. Det var den berömde
keramikern Shoji Hamada, läkaren
och konstkritikern Shikiba och direk
tören för Folks Craftsmuseet i Tokio
Yaagi. Trion utgjorde en liten kul
turdelegation med uppgift att skapa
good-will för det riktigt japanska. De
ras färd har gått i nio månader över
Amerika och Europa och särskilt in
tresse har man visat för de nordiska
länderna, vars hemslöjd legat dem
varmt om hjärtat. Till skillnad mot
andra besökare, som oftast endast vill
se och hämta intryck, har den exklu
siva gruppen genom utställningar, fö
redrag och film velat visa hur man
arbetar i Japan. Av särskilt intresse
var att se filmen och höra dem berät
ta hur en keramisk verkstad av den
äkta japanska typen arbetar. Såda
na finns till nära ett hundratal ut
spridda över de japanska öarna och
utgöras av små verkstäder, som dri
vas av en familj, som förser trakten
däromkring med de enkla, formsköna
bruksartiklar, som japanerna dagli
gen använda. Till skillnad mot den
japanska imitationen av europeisk va
ra (Made in Japan), som vi mest kän
na till här i landet.

Med intresse tog de tre japanerna
del av Gustavsbergs studio. Helt
främmande syntes dem studions fria
uppbyggnad med dess samarbete med
industriföretaget vara.Av våra konst
produkter tillhandlade de sig för mu
seets i Tokio räkning nedanstående
Farstapjäser i varierande färger. De
komma säkert att pryda och hävda
sin plats.

10,000 skyltfönster skyltar
upp med Gustavsbergs

på bordet
Veckan den 24 oktober-1 novem

ber pågår en landsomfattande kam
panj för "Gustnosberqs på bordet",
vilket innebär att minst 10.000 skylt
fönster landet runt skyltar med Gus
tavsbergs porslin.
I femton år har det varit goda ti

der för alla som säljer porslin. Kun
derna har slagits om tallrikar och
kaffekoppar, fabrikanter, importörer
och detaljister har endast haft att så
rättvist som möjligt fördela det
porslin man 'lyckats skaffa fram. Men
nu är det slut på sötebrödsdagarna.
Säljarens marknad har förvandlats
till köparens marknad. Kvalite och
pris spelar allt större roll. Reklam
och försäljningsteknik har blivit nöd
vändighetsartiklar för alla som ogil
lar sjunkande omsättningssiffror.
Med tanke på kommande tider har
försäljningsavdelningen slagit på sto
ra trumman, med annonser i de stora
damtidningarna, tidningen Vi etc. En
del nya mycket stilfulla affischer är
utsända till landets alla porslinsför
säljande butiker, vidare folder över
serviser samt dukningsbroschyrer. Vi
räknar optimistiskt att i den lands
omfattande kampanjen minst 25.000
personer skall engageras och veckan
den 24 oktober-1 november prata
om "Gustavsbergs på bordet".

Aeryd.

Västeråsfabriken
nedbrunnen

Torsdagen den 25 september utbröt
eld i vår pannfabrik i Västerås.
Stark rökutveckling. upptäcktes mot
kvällen i den sydöstra gaveln. Verk
mästare Barklund på kontoret alar
merade omedelbart brandkåren. Till
att börja med såg det icke alltför ho
tande ut, men snart fick branden nä
ring i verkstadens träkonstruktioner
och elden kastade sig över pannverk
staden, batteri- och ämnesverkstaden
och plåtklippningen. Förstärkning
rekvirerades från brandkårer i Kol
bäck, Skultuna och Dingtuna, men
fabrikskomplexet stod inte att rädda.
Hela maskinparken strök med och
skadorna blevo stora. Som tur var
lyckades man klara en oljebehållare
och centralen för syrgasbehållare,
En brandman blev svårt rökska

dad och risken var hela tiden stor
för räddningsmanskapet av nedfallan
de tegel och takdelar.

De anställda. sysselsättas tills vi
dare med röjningsarbeten. Man räk
nar också med att ·provisoriskt kunna
iordningställa förrådet och angrän
sande lokal för utförandet av en del
reparationer och nytillverkning i
mindre skala.

Jublleurnsinsamlingen
till förmån för en skolans egen orkester
är nu uppe i nära 1500 kr. Glöm inte
bort detta behjärtansvärdo mål! Sänd
Ditt bidrag nu till postgirokonto 27 51 73.
Kommitten väntar i årets slutspurt ytter
ligare små eller stora bidrag från sam
hällets ideella föreningar.
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Gustavsberg brandskattade
Visby på 2 poäng

Är fotbollslaget i sjönöd?
Foto: Axman.

Söndagen den 17 aug, skulle Gustavsberg
möta -Visby-Iaget Gute i en seriematch på
Gutavallen. Det var nog med en viss oro i
kroppen, som Sven Andersson mönstrade
in sina grabbar på Centralen för vidare be
fordran till Nynäshamn, där man steg om
bord på det magnifika ångfartyget Gotland,
som lämnade kajen vid midnatt.
Vädret var vackert och brisen var svag

cch snart försvann Landsorts klippande öga
vid horisonten och grabbarna sökte upp
sina kojer 2 trappor ned, ej långt från den
bullrande propelleraxeln.
Eftersom båten skulle vara framme kl. 7

på morgonen, så var grabbarna ganska
»morronplgga-. Man ville ju ej gå miste om
infarten till Visby, rosornas ö och ruiner
nas. Hilding Olsson var i farten med film
kameran och grabbarna poserade villigt på
överdäck bland återvändande olympiarese
närer, som låg i sovsäckar litet här och var
på däcket. Göte, som for omkring som en
sprakfåle, höll på att trampa ihjäl en dylik,
som via Visby skulle till Kanarieöarna.
Vid framkomsten blev det frukost och se

dan beordrade tränaren Harry Gustavsson
träning på logiets stora gård, där man gick
igenom hela programmet, som också för
evigades av Hilding på filmremsan.
Dagen i övrigt användes till en rund

vandring kring muren och besök på Galg
berget. Grabbarna var i prima form, inget
gnäll och lagom sysselsättning mellan mål
tiderna, vilket det uppmonterade ping
pong-bordet i gymnastiksalen också bidrog
till. Lördagskvällen användes till biobesök
och en del gick ut och jazzade på Mur
grönan till kl. 12, ty vid den tiden skulle
alla vara inne.
Söndags-morgonen kom med regn, dock

ej värre än man kunde gå ut och röra på
sig litet och köpa en tidning. Några gick på
museer och några i Domkyrkan, det var så

Sommaren 1952 har inte varit den
allra bästa i Folkparkens 4-åriga histo
ria. Det har varit alltför kallt och osä
kert väder. iDetta har emellertid inte
rubbat kalkylerna allt för mycket tack
vare vackert väder vid de "stora dagar
na", och där får man väl nämna Mid
sommarhelgen och "Snoddas". Den sist
nämnde var säsongens mest publikdra
gande artist och den kvällen kunde
man räkna in cirka 4,000 personer i Par
ken. Hilding Pettersson, Harry Brande
lius och Margareta Kjellberg får väl
också nämnas bland de bättre i detta
hänseende, medan Synkopen inte drog
mer än 400 personer.
Det har varit 53 danstillställningar

mot 58 i fjol med 22 artistuppträdanden,
som kostat mellan 8- till 9,000 kr. till
sammans och i Parken har räknats in
mellan 16.000 till 17.000 personer eller i
genomsnitt 305 st. per gång, en steg
ring från i fjol med 25 personer per
gång.
Planeringen utanför Entren har nu

mycket man skulle hinna med mellan mål
tiderna och matchen började ej förrän kl.
17.30. Men då måste fotografen låta film
kameran stanna hemma, för det var som att
titta in i ett slakterifönster ...
Matchen bevittnades av 800 personer

trots det dåliga vädret och Gustavsberg vi
sade, att man inte var bortkommen i blöt
väder. Man tog ledningen i första halvlek
genom Göte Hellström med 1-0 och ökade
sedan i andra halvtid till 2-0 genom Roland
Söderberg och segern var ett faktum. Gla
da och lyckliga grabbar sköljde sedan
Visbyleran av sig i de moderna duschrum
men och man lyckönskades chevalereskt
iill segern av motståndarna.
Efter matchen var det supe på Gutakäl

laren och sen bar det iväg till båten, som
denna gång hette Wisby, och så fick vi säll
skap med en massa sjungande frälsnings
soldater, som också varit på semester i
Visby.
Hemresan blev besvärlig för några, men

de flesta klarade sig hyggligt i alla fall. Det
var 18 sekundmeter, då vi lämnade Visby
och det ökade ytterligare senare. Men detta
är inget att skriva om, det måste upplevas,
och grabbarna tänkte nog mest på, att man
hade 2 poäng med sig bland grejerna
trunken.

Axman

anta,git fastare former, till glädje för
många av våra naturvänner, som med
en tår i ögat tänkte på den gamla ån,
sam tidvis kunde vara vacker, men som
också hade andra sidor. Emellertid har
här räddats något av det gamla, det
vackra pilträdet, som är den enda resten
av 10 stycken, som Klubbstyrelsen lät
plantera någon gång i seklets gryning.

'Det är också styrelsens förhoppning
att man för framtida behov ska kunna
utöka parkområdet bakom Rutens å
frarn till den planerade Värmdövägen,
och att man i likhet med andra parker,
där kan bevara den traktens fauna, som
nu genom bebyggelsen mer och mer för
svinner framför våra ögon.
Friluftsteatern står också på pro

,grammet men av förståeliga skäl kan
den frågan inte lösas i . en handvänd
ning. Genom ti!Lmötesgående av Gus
tavsbergs ,Fabriker och Kommun hoppas
styrelsen få den hjälp i verksamheten,
som behövs för att Folkparken ska kun
na göra skäl för sitt namn, en sam
lingsplats för bygdens folk, där man kan
koppla av och glädjas med varandra,
men också stanna inför allvarligare
ting, när så erfordras, oavsett åsikter
och samhällsställningar.

AB

ldrottssegrar för våra
skolbarn

Gustavsberg och grannkommunerna
tävlade söndagen den 14 september i
allmän idrott på traditionsrika Saltsjö
badens Idrottsplats. Grenarna voro löp
ning 80 och 60 m, höjdhopp, längdhopp,
kulstötning, kast med liten boll och
slungboll och stafett. Cirka 400 ungdo
mar delto:go i de spännande striderna,
där våra barn hävdade sig genom topp
placeringar i längd, löpning och slung
boll och goda placeringar i samtliga
grenar. Bästa poängplockare var Olle
Olsson, som vann alla grenar han star
tade i . Gustavsbergs tog sin första in
teckning i vandrängsprtset med 84
poäng, närmast kom Skuru med 72.

Orkesterföreningen
har börjat sina övningar, som vanligt i
Norra skolan tisdagar kl. 19, under mu
sikdirektör G. Svenssons ledning. Nya
musikintresserade medlemmar hälsas
välkomna.
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George Garring har skrivit oss i juli och
tackat för tidningen och fläktarna från det
gamla landet. Du talar om två artiklar, som
du sänt över. De har inte kommit, men ditt
kåseri är med i detta nummer! Vi får väl
något också till Julnumret'/

Eskil S. frågar om det finns presentkort
på Gustavsbergaren. Ja till Jul kan vi ordna
med den saken. Om Ni alltså vill ge någon
gustavsbergare i utlandet eller landsorten en
trevlig julklapp bör Ni sända in prenumera
tionsavgiften, som med porton och present
kort torde bli 5 :- för utlandet och 3 :50 till
landsorten.

Red.

Make up
eller

J-{ästhagenReparation .r

"'

Ett g[ädjande brev
Walnut Creek, sept, 25 1952.

Redaktionen för Gustavsbergaren.
Folk säger att när en människa blir gam

mal blir han barnslig. Nu är det för herrar
na att döma. Såg i tidningen att ni samlar
upp en slant för skolorkestern. Jag är nu
pensionerad och sitter bara och pysslar med
min hobby. Bygger små skepp och sticker
dem in i en butelj. De äro fina och jag
har fått första pris på hobbyutställning här
i samhället. Här är min ide: ville så gärna
skicka en av dem hem för att bli lottad ut
och pengarna gå till orkestern. Skall också
skicka en slant för att köpa de första bil
jetterna och om jag vinner skutan skall den
säljas på auktion och pengarna gå för or
kestern också. Priset på biljetterna kan her
rarna sätta. Det är en sak som jag önskar:
att den som får skutan lovar att visa den
på nästa hobbyutställning på Gustavsberg.
För om jag kanske kunde fä ett litet pris,
aldrig så lite, så skulle det vara det käraste
minne från hemmet.
Skutan kan ju visas i någon affär så att

folket kan titta på den. Tullen kan jag inte
betala på denna sidan av pölen, men det blir
nog inte så mycket. Skickar den som en
gåva. Herrarna kan skicka mig ett par ra
der och när jag får edert brev, så sänder
jag skutan. Hoppas att ni samtycker med
mig och inte kallar det dumheter.
Gustavsbergarna kanske har glömt bort

mig men jag glömmer aldrig Gustavsberg.
Hälsa alla som kommer ihåg mig.

Kapten H. A. Pettersson
2391 Buena Vista Av.

Valnut Creek
California

Kära, bussiga Kapten Pettersson!
Vi gläder oss verkligen mycket åt er trev

liga gåva. Det ska bli oss ett riktigt he
dersuppdrag att ordna med utlotlningen och
vi ska ordentligt tala om skeppets vidare
öden.
Vi fick ert brev just som tidningen skulle

gå i press, men vi bröt ut ett par annonser
och gav plats för det. Sådana här roliga
uppskattningar och minnesgodheten frän en
gammal gustavsbergare värmer om hjärtat.
Ni får nu färska hälsningar med tidningen
från Gustavsberg och rätt snart ska vi väl
skriva ett längre brev och berätta hur vi
har _det i Gustavsberg,

Heder och tack!
Red.

En skolklass på 80-talet

I skolans arkiv fann vi denna gamla bild av en skolklass troligen från
SO-talet. Vem ger oss namnen på de forna eleverna? ·
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Gusta-usbergs på bordet

SERVIS FRÅN 1866
NY 1952

FLORILLA
Mönstret av engelskt ursprung.
Tillverkat av Gustavsberg
från 1866. Orginalmodellen
omarbetad . för vår tids mo-

derna servisbehov.

Dekoren är utförd i koppar
tryck under glasyren på vitt
flintporslin. Detta innebär att
ingenting kan påverka eller

nöta bort mönstret.

Pris 75 öre
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}{;almar Olson 50 år
)\}e~ ägarentill Gustavsbergs porslinsfabrik,
1 civilingenjör A. W. 0delberg, kom jag i kon
takt under det första världskriget. Jag hyrde
ett sommarställe på Skeviks gård på tjugotalet,
där vi bodde jämte två · andra familjer. Vi
flyttade därifrån till Lindesvik
vid Baggensfjärden. Det var
gamla bristfälliga byggnader.
Hyran var 1.000 kronor per år.
Reparationer förekommo inte.
0delbergarna måste nämligen
ekonomisera strängt för att
fabriken skulle bära sig.

Det kom emellertid nytt liv
i Gustavsberg med en ung, ini
tiativrik och energisk samt ock
så kunnig ingenjör, som inte
bara behärskade fabriken utan
även hade stort inflytande hos
ägarna. Det var ingenjör Hjal
mar 0lson, som nu fyller fem
tio år.
Jag hade nog aldrig tänkt

mig att KF skulle köpa Gustavs-
berg. Jag ville f'öregen del köpa Lindesvik och
bjöd efter mina förhållanden ett högt pris, men
det accepterades inte av ägarna. En gemensam
vän till 0de1bergarna och mig, rektor vid Stock
holms högskola, professor Sven Tunberg, kom
en dag upp och föreslog, att KF skulle köpa
fabriken. Ingenjör 0delberg var med och han
nämnde priset, som var lågt i förhållande till
de stora värden, som funnos därute, och som
ingenjör Odelberg framhöll, mer värt därför
att de hade lyckats rfå Hjalmar Olson knuten
till verksamheten. Han var den självskrivne
chefen, vilket måste vara till fördel för KF, om
vi skulle köpa fabriken. Köpet kom till stånd,
och vi betalade i runt tal 3,4 milj. kr. för fabri
ken, slott och gårdar.

Hjalmar Olson tog definitivt ledning av fa
briken 1937. Den passade knappast för honom,·
och därför finns det inte mycket kvar av det
gamla. Nya fabriker ha byggts, de modernaste
maskiner ha anskaffats och arbetet drivs ratio-

nellt. Det relativt lilla företa
get Gustavsberg har blivit en
mäktig anläggning. Gamla bo
städer ha reparerats, nya ha
tillkommit. · Allt bär vittne om
den väldiga expansionskraft,
som är utmärkande för Hjal
mar 0lson.

Han är överlägsen i sin argu
mentering och kan på ett intel
ligent sätt· påverka frågor, så
att de lösas enligt hans mening.
Ja, han är övertygande. Jag
var en gång hård mot Hjalmar
0lson, men ville inte såra ho
nom, och han svarade: "Jag tog
det som ett farbroderligt gott
råd, för vilket jag är mycket
tacksam."

Här kan skrivas, som det i regel alltid göres
om femtioåringar: Man kan inte 'tro annat än
att han fortfarande är i trettioårsåldern, som
han var, när jag först såg honom. Men det
behövs också ungdomlig kraft att klara ut alla
de problem, som Gustavsbergsfabriken har att
brottas med, dels för att hålla sin ställning gent
emot utländsk konkurrens på hemmamarkna
den, och dels för att kunna på utlandsmarkna
den avsätta den del av produktionen, som det
saknas utrymme för här i landet. Men även om
svåra tider stunda, så vet jag att Hjalmar Olson
kommer att utnyttja sin kraft för att bemästra
dem och häri önskar jag honom givetvis all
framgång liksom att han personligen skall ha
glädje och lycka i framtiden.

Albin Johansson
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Julbetraktelse
Det är varje dag fråga om den

gåva, som profeten Jesaja siade om i
den kända episteln på juldagen: »Det
folk, som vandrar i mörkret skall se
ett stort ljus». Profeten hade ju upp
levt uppenbarelsen på ett synnerli
gen påtagligt sätt. Vi kunna läsa om
detta i Jesajabokens 6:e kapitel. Här
berättas, hur profeten ser Herren
sitta på en hög och upphöjd tron, och
hur serafer stå omkring honom. Och
så ljuder ropet: »Helig, helig, helig
är Herren Sebaot, hela jorden är full
av hans härlighet». Inför detta rop
utbrister profeten Jesaja: »Ve mig,
jag förgås! Ty jag har orena läppar,
och jag bor ibland ett folk, som har
orena läppar, och mina ögon hava
sett Konungen, Herren Sebaot.» Han
fortsätter: »Och jag hörde Herren
tala och Han sade: »Vem skall jag
sända, och vem vill vara vår bud
bärare?» Och jag sade: »Se här är
jag, sänd mig». Det är inte underligt
att Jesaja efter denna upplevelse
kunde sia om att Israels folk skulle
få se ett stort ljus. Ty han trodde på
att detta folk skulle gå en ljus fram
tid till mötes.
Man kan i sanning fråga sig: Hur

är det för det samhälle, vi leva i
idag? Kunna vi där se det stora lju
set? Ha vi möjligheter att få upp
leva något nytt. Går inte den ena
dagen efter den andra utan att något
annat händer än att vi bliva äldre
och äldre? Varför uppsöka vi inte de
tillfällen, där vi kunna bliva del
aktiga av förkunnelsen om ljuset?
Varför sova vi bort vår tid för att en
dast och allenast bliva gamla? Det
kan inte vara förenligt med vår livs
uppgift. Fabrikens siren tjuter kl.
7: 00, kl. 8: 45, kl. 9: 00, kl. 12: 00 och
kl. 16: 45. Och sedan. Läsa vi Guds
ord? Bedja vi vår aftonbön? Ja,
många göra det, men många göra
det inte. Varför? Tanklöshet? Nåväl.
Likgiltighet, möjligen. Men det är ju
snart jul. Jag måste börja tänka på
den högtiden. Inte bara på
mig s j ä 1 v.

Det står i texten: »Ty ett barn var
der oss fött, en son bliver oss given,
och på hans skuldror skall herra
dömet vila; och hans namn skall
vara: Underbar i råd, Väldig Gud,
Evig fader, Fridsfurste». Vem ljuset
är vet vi alla. Han utövar ingen ter
ror, Han är ingen diktator. Han är
Kärleken! Det är på denna grund,
Kärlekens grund, som vi skola och
kunna bygga upp samhället. Må så
alltså ske, inte bara i juletid utan
alltjämt. Hn.

War btlsab sköna morgonstunb
som af proftttrs btlga munn
är oss lltbåbab worbtn !

CV&gen
Vinterlandet är fruset,
skogen i drivor står.
Blekt lyser aftonljuset
över drivornas spår.
Här är den väg som går
hem ifrån larmet och bruset.

hem
Vandrare, kan du skåda
hemmet i dalens famn?
Stegen bli mera bråda,
nwr, då jag viskar ditt namn.
Julens välsignade hamn
snart skall famna oss båda.

Viktor Myren
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Det är lördagseftermiddag. - Gus
tacsbergareti har just kommit ut och
bäres kring till våra prenumeranter
runt om i vårt samhälle. Tidningen hin
ner knappast att komma in i hemmet
förrän man kivas om vem som först
skall läsa densamma. Det är en väldig
tur att tidningen har kommit där/ör att
man på sista tiden allt ivrigare efterfrå
gat "Gustavsbergaren". - Man är nyfi
ken att se ejter nyheter och först tar
man del av bildmaterialet. - En tid
ning som folk längtar efter, så vill vi ha
"Gustavsbergaren". Tidningen kan bli
bättre men den kan också bli sämre. Det
sistnämnda måste vi akta oss för. Det är
lättare att göra en sämre tidning än en
bättre. Jag tackar hjärtligt mina redak
tlonskamrater och nämner särskilt re
daktören, kassören, tecknaren och foto
grafen. Aven dem som under gångna år
hjälpt oss vill jag tacka varmt. - Och
alla våra frivilliga medarbetare, utan er
hjälp hade vi aldrig lyckats. Mina för
hoppningar är att vår tidning skall fylla
sin uppgift så att "Gustavsbergaren" i
fortsättningen är lika mycket och ännu
mera efterlängtad. - Samhällslivets
egen rytm skall speglas i tidningen. Det
ta är min önskan och mitt tack till läse
kretsen.

Gunnar Andersson.

Gustavsbergaren har i många avseen
den blivit den tidning som vi drömde om
för tio år sedan. I ett är den sig lik -
ekonomin är alltjämt ett problem. Tryck
ningskostnader på hundratalen kronor
då, får nu räknas i tusental. Det är be
kymmersamt ibland, men det har ordnat
sig varje år, så vi kunnat fortsätta utgiv
ningen. Det stöd, som tidningen nu får
från AB. Gustavsbergs Fabriker, gör
framtiden tryggare. Trots detta stöd mås
te vi höja prenumerationspriset till 4: -.
Det är ett billigt pris i jämfÖrelse med
andra liknande tidningars, tänkte jag
skriva - men det finns ej någon liknan
de tidning i världen. En önskan: Först
vill jag att alla i vår nya storkommun
blir fasta prenumeranter. Vi hör sam
man. Och även alla Ni andra gustavs
bergsvänner Sverige runt och i utlandet.
Jag läser Era namn varje gång vi sänder
tidningen och känner mig liksom bekant
med alla.

Välkomna med till vår ELFTE ÅR
GÅNG!

Harald Lindholm

Redaktionen har
ordet

Inför pressläggningen av julnumret
och sista tidningen i 10:e årgången kan
det vara på sin plats att redaktionen får
ett ord med i laget. Harald Lindholm
och Gösta Dahlberg har varit med i
red=kommitteti från starten och Gunnar
Andersson övertog jobbet som ansvarig
utgivare efter Gustav Andersson 1946.
När Movinger lämnade Gustavsberg
ryckte Georg Lundgren in i febr. 1947.
Oscar Lövgren avgick senare under
1947 och efter Arne Sundströms med
verkan detta år blev Axel Öhlund an
modad att utfylla kvintetten till den
sammansättning den nu kunnat bibehål
la under fem år som redaktion för Gus
tavsbergaren och styrelse i Forum. Var
så god: Redaktionen har ordet - högst
30. rader var.

Gustavsbergaren har med sina 10 år
gångar blivit en ansenlig bok på 1.172
sidor. Och vilket innehåll sen! Bläddrar
man en stund blir det klart att här har
åstadkommits ett stycke kulturhistoria
- låt vara av lokal karaktär, som för
eftervärlden blir ovärderlig. Inbundna
årgångar kommer sannolikt att bli verk
liga dyrgripar. Det är inte bara detta
som vi är mitt uppe i som är av intresse,
vi vill också veta lite grann hur det var
i gångna tider. För den som i en fram
tid vill ha reda på hur det stod till i 40-
talets Gustavsberg blir Gustavsbergaren
en källa att ösa ur.

Tidningen Gustavsbergaren har alltså
nått fram till en milstolpe. Vågar vi se
fram mot en ny milstolpe? Ja, med all
rätt. Redaktören är känd fÖr att inte ge
sig i första taget. Och utgivaren - dis
kussionscirkeln Forum (och fabriken)
- sätter inga käppar i hjulen. Tidning
en uppskattas av läsekretsen, därom
finns många bevis. Den ger ju en bild
av det liv som nu pulserar i samhället
och den är dessutom ett personalorgan
för de anställda vid Custaosbergs Fab
riker. Kanske kan formerna för tidning
ens utgivning bli en annan. En sak är
emellertid klar: ett kooperativt samhälle
som Gustavsberg får ej avhända sig den
färgklick som Gustavsbergaren onekli
gen är.

Georg Lundgren.

Till jubileumsårgångens julnummer
har bidrag och annonser flödat in som
aldrig förr. Redan i oktober kom de förs
ta manuskripten. En flitig fotograf och
en entusiastisk tecknare har därtill un
dan fär undan spätt på med illustratio
ner. Tomma klisterburkar, trubbiga röd
pennor och en slö sax på mitt bord vitt
nar - tillsammans med en överfylld pap
perskorg - om många sena kvällars hu
vudbry för att knåpa ihop Gustavsberga
ren nr 6 av 1952. Nu ligger den här. Jag
kan den utantill, men jag gläder mig åt
att ni andra har kvar att läsa den. Själv
tycker jag förstås att tidningen är bra.
Och jag är, tacksam för förtroendet för
amatörredaktören, för goda medarbeta
re, för ett intresserat tryckeri och för
uppmuntran jag fått. T. ex. från Jojje
i USA som skriver om tidningen: "It is
a fine piece oj work and as a proud
father you can stick out your chest and
say: That's us, my boy!" - Så det är ju
bara att sätta sig ned igen och skissera
nr 1 1953 och på nytt brösta sig och spri
da litet saltstänk och sånt från Farsta
viken. Alltid roar eller retar det någon.
-God Jul på er!

Gösta Dahlberg

När Gustavsbergaren startades för 10
år sedan var det inte många som trodde
att tidningen skulle leva någon längre
tid.

Den föddes i en brydsam tid, just då
de första spadtagen togs till det nya
Gustavsberg.

Sanitetsfabriken var nybyggd, hus
h:ållsporslinsfabriken stod inför sin full
ständiga förnyelse och badkarsfabriken
tillkom. Hela samhället har sanerats och
förnyats. Under denna sjudande ut
vecklingsperiod har det varit en tillgång
att äga tidningen Gustavsbergaren. Där
har arbetsplatsproblem kunnat ventile
ras och fackliga problemställningar
framföras. Tidningen har således blivit
ett språkrör fÖr de anställda vid Gus
tavsbergs Fabriker.

Vad man inför 10-årsjubileet vill hop
pas, är att allt flera frivilliga krafter
medverkar till att göra tidningen så läs
värd som möjligt. Gör vi detta blir tid
ningen dubbelt efterlängtad och fyller
då en stor uppgift för alla gustavsber-
gare.

Axel Öhlund.
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Människovärdet Diskussionscirkeln Forum 10 år
-Folkhavet böljar fram och till

baka. Olika maktkonstellationer och
ideer brytas mot varandra. Tekniken
går framåt och levnadsstandarden
ökar på många håll i världen. I vårt
land har vi kunnat glädja oss åt detta
i en lång följd av år. - På andra håll
i världen florerar massfattigdom och
hungersnöd. Mångaav oss har själva
upplevt vilka genomgripande för
ändringar som skett i ekonomiskt
och socialt avseende. - De yngsta av
oss har inte denna upplevelse utan
fattar det hela som helt naturligt.
Barnen tror att man berättar sagor
när man talar om hur vårt land såg
ut i socialt avseende, för omkring
trettio år sedan.

Vi lystra ändå till: »Människovär
det vi fordra tillbaka». På »Män
niskovärdet» kan man lägga många
aspekter. Man fordrar med all rätt
jämställdhet med startmöjligheter
na i livet. Begåvningen behöver inte
följa pappas plånbok eller sociala
ställning. Enhetsskolan har lagt en
ny grund. Historien har också visat
att under de mest svåra yttre förhål
landen har starka människor ändock
brutit sig en väg och blivit ledande
personligheter i olika avseenden.
Med människovärdet menar vi också
likhet inför lagen, den ene ska inte
förtrycka den andre. Redan i hem
met och i skolan skall den positiva
och aktiva inställningen till samhäl
let grundas. - De små barnen är
också människor, som ser rakt ige
nom oss äldre.

Genom den alltmer stigande eko
nomiska och sociala friheten har
människovärdet ökat. Med större in
flytande följer ökat ansvar, med stör
re insikt följer vidsyn och överblick.
- Under förutsättning att man har
en human livssyn.

Vi måste söka oss fram till ett på
en gång djupare och högre män
niskovärde. Folk med kunskapstörst,
sunt omdöme och karaktär finns inte
för gott om. Samhället är inte statiskt
utan alltid föränderligt. Utveckling
en rullar vidare men behöver inte
alltid gå framåt. Man har en känsla
av att vi plottrar bort oss på små de
taljer. Futtig gottköpsglädje som inte
skänker någon inre tillfredsställelse.
Vi läser schaskig veckotidningslitte
ratur och serier. Vi måste själva ta
oss i kragen nu och då och fråga oss:
Ar vi på väg åt rätt håll?

Vi måste odla vår smak, vårt kri
tiska omdöme. Den sköna dikten,

Forum med gäster samlade vid 10-årskaffe på Skeoik,

Diskussionscirkeln Forum har
·med anledning av sin 10-åriga
verksamhet hållit en enkel högtid
lighet. Sammankomsten hölls den
26 nov. på friluftsgården Skevik.
Medlemmarna med fruar hade in
funnit sig tämligen mangrant.
Några för socialvården intressera
de personer hade inbjudits.

Ordföranden, Gunnar Anders
son, hälsade välkommen och läm
nade en kortfattad redogörelse för
hur arbetet bedrivits sedan den
blygsamma starten. Forum bilda
des för att om möjligt utgiva en

musiken och konsten kan skänka oss
mycket. Man behöver en inre läng
tan efter ideal att sträva efter. Ge
nom »kunskap och erfarenhet» kan
vi grunda oss en samhällsåskådning
och livssyn. Vi behöva uppfostra oss
själva till människovärde. Och ut
över den sociala tryggheten, som är
grundväsentlig, är vi i behov av in
tellektuella och andliga värden. -

Vårt rättspatos får inte slockna. I
vardagens knåp och knep får man
inte glömma de stora linjerna. De de
mokratiska fri- och rättigheterna äro
för dyrbara, har kostat för mycket
kamp, för att endast användas på
de billiga nöjes- och marknadsplat
serna.
Idekampen får inte dö ut! I kam

pen för »Människovärdet», att vidga
våra horisonter och berika vårt liv,
kan vi alla delta. Människovärdet är
inte ett mål som man vinner en gång
för alla. - Det måste vara en fort
löpande process i en levande demo
krati.

Gunnar Andersson.

lokal tidning för Gustavsberg men
också för debatt kring aktuella
frågor. Tidningen kom till, och
många förbättringar som först på
yrkats i dess spalter är förverk
ligade. De riktlinjer som angavs i
en anmälan i provnumret, ha sin
giltighet än i dag. Tal. ansåg att
Forum bibehållit stilen men att
tidningen förändrats, den redak
tionella ledningen är en annan,
bildmaterialet rikligare och den
typografiska utformningen tidsen
ligare.
Efter mötesförhandlingar, då

bl. a. en höjning av prenumera
tionspriset beslutades, följde kaf
fepaus varunder V. Gezelius upp
läste ett stämmoprotokoll från
Värmdö för jämnt 100 år sedan
och G. Dahlberg ett kåseri av i
dag.

Kvällens höjdpunkt blev diskus
sionen kring ämnet "Ungdom i an
svar och frihet" med Gösta Dahl
berg som inledare (huvuddragen
av de framförda synpunkterna
återfinnes på annan plats i detta
nummer). I den följande debatten
gjordes uppmärksammade inlägg
av öhlund, Teglund, Gezelius, Bel
lander, Berg, Skånberg, Hallin,
Clary Lindholm, Nyström, Svea
Andersson, Gustavsson, Nilsson
och Lilian Wåhlberg. Efter den
långa men givande debatten hade
nog deltagarna likaväl som lyss
narna en känsla av att här hade
dryftats en fråga av verklig bety
delse - inte bara för det uppväx
ande släktet utan också för äldre
som känner sitt ansvar.

G. L.
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Ungdom i ansvar
och frihet.

Under alla tider har ungdomens
göranden och låtanden intresserat de
äldre och kanske oftast med en gan
ska skeptisk inställning. Det har va
rit så under fredliga tider och det är
så också i vår oroliga tidsepok. Det
tycks också vara så att ungdomarna
i tonåldern har lätt att slå över, när
de från skolans lek och lektioner
kommer ut i samhället för att i möj
ligaste mån söka klara sig på· egen
hand. Slyngelåren tycks vara ett
ofrånkomligt faktum i människans
utveckling. Då sjuder de unga av lust
och behov, fantasi och verksamhets
iver, som kräver utlopp. Därvid mö
ter de ibland påfrestningar, som de
tror de äro vuxna att klara, men som
de inte kan bemästra utan hjälp till
eller från. Och ännu mer komplice
rad är deras situation, emedan de
icke längre accepterar några aukto
riteter, i varje fall inte sina tidigare
fostrare. Under sådana förhållanden
är det svårt för ungdomen att hålla
vad vi vuxna menar vara rätt kurs.
Det är samtidigt lätt för de unga att
bli påverkade, inte minst av dåliga
exempel och ovanor. Det är därför
ett högt betyg på vår ungdom att den
i regel i sin fritid sökt positivt utlopp
för sin verksamhetslust, att den ac
cepterat idrotten och friluftslivet, att
den förkovrat sig i yrket och studie
vägen, kort sagt att den funnit sin
väg genom ungdomsårens både lo
vande och hopplösa fantasimarker.

Ungdomens självständighetskäns
la tar sig ibland sådana uttryck som
att vara värst, att slå andra med häp
nad, att hävda sig. Kan man inte göra
det t. ex. i idrotten eller genom pres
tationer som fordrar anspänning, ge
nom särskilda hobbies eller insatser
i klubblivet, så kan den slå ut i andra
verksamhetshandlingar, som närmar
sig det asociala. Det som märks och

berör oss vuxna illa är just överdrif
terna i uppträdandet och umgänget,
flabbigheten och hållningslösheten.
Den gör sig bred i vissa gäng och tar
på sig en attityd av ansvarslös frihet.
Denna stämning kan stundom utlö
sas i asociala eller brottsliga hand
lingar, åverkan på telefonkiosker,
snatterier och annat ofog och i de
mera utvecklade fallen i egendoms
förstörelse, kioskinbrott och billån,
för att nu ta några exempel av vad vi
fått uppleva här. - I en del fall kan
man härleda dessa konflikter med
samhället till en missanpassning, en
psykisk defekt eller tidigt snedvri
den utveckling. Där behövs läkarens
prövning och medverkan. Och man
kan finna att de utlösande grund
orsakerna är bristande kontakt med
hem eller gruppliv, frestelser av oli
ka slag, raffelfilm och billig lektyr.
På dessa exempel ondgör sig många
över ungdomen överhuvudtaget och
tar de asociala fallen som utgångs
punkt för en attack, där ungdomen
blir den utpekade fienden.

Om begreppet ungdom skulle väc
ka olustkänslor, så har vi dåliga för
utsättningar för att kunna göra något
för ungdomsvården. Här fordras i
stället ett utbrett intresse för ungdo
mens problem, en medverkan till att
kanalisera in deras möjligheter och
ge de ungas vildhet utlopp i en rikt
ning som har någon förnuftig mening
och som kan leda till positiva upp
gifter för dem i mognare år. Kanske
det också brister något i vårt sam
hälle, kanske där finns en viss tris
tess, ett stillastående inom själva
ungdomsverksamheten, som inte sva
rar mot den övriga snabba utveck
lingen inom samhället.

När vi kväll efter kväll ser dessa
grabbar, som larmar i busskioskens
vänthall och gonar sig i lampljuset
- då måste vi fråga oss: vad har vi
annat att bjuda dem? Föreningarna
i all ära, men vad bryr de sig om
dessa ungdomar som individer? Det
finns också andra gäng, till vilka ung
domarna söker sig, och där sprit,
dans och poker är lördagssysselsätt
ningen. Den borde konkurreras ut
med en annan stil, ett högre krav,
t. ex. från idrottshåll, och genom
ungdomsträffar med innehåll i stället
för enbart passivt enformiga dans
kvällar. Med nyktrare vanor inom
sällskapslivet i allmänhet.

En annan allvarlig situation är den
att ungdomskullarna växer medan
arbetsmöjligheterna inom samhället
synes avtaga. Yrkesutbildningen i
anslutning till våra fabriker borde
nog kunna tillfredsställas bättre än

genom kvällskurser i porslinsmål
ning, sömnad och maskinskrivning.
Vi behöver snarast någon slags lokal,
där ungdomarna kan träffas, få tak
över huvudet och i enkla former um
gås och syssla med sina intressen.
För gymnastik och inomhusidrott är
lokalfrågan alltjämt olöst, för slöjd
har vi en välutrustad slöjdsal, som
står obrukad och för en ungdomsför
enings vävstolar har lokal icke kun
nat åstadkommas sedan flera år till
baka. Och dock vet vi att många ung
domar inte passa in i specialförening
arna, men att deras intresse och håg
skulle kunna föras över i hobbyverk
samhet. Och för att vara riktigt mo
dern - speed-way är ju sista skriket
bland ungdom. Kanske den rätta me
dicinen vore att skramla ihop några
»rishögar» för pojkarna att syssla
med. - Lyckas vi med Gustavsber
garens insamling för instrument för
en skolorkester, så har vi där ett
värdefullt intresse och en för fram
tiden glädjande sysselsättning för vå
ra många musikaliska pojkar.
För att hjälpa de för~illade ung

domarna och för att freda oss mot av
arter så behövs som sagt läkare järn
te socialvård och polis. Men där be
hövs också en förebyggande gemen
sam ungdomsverksamhet i samver
kan mellan dessa myndigheter, sko
lan, kommunen, företaget och de ide
ella föreningarna. Vi bör söka ett
samband med ungdomen i arbetet,
klubblivet och samhället och allvar
ligen ge den en hjälpande hand på
vägen men i övrigt lita på ungdo
marnas egen goda vilja. Vi behöver
flera frivilliga ungdomsledare. Så
som kooperatörer har vi också den
uppgiften att lära ungdomen sam
verkans konst. Ty där ligger ju kär
nan till fred och samarbete mellan
jordens alla folk.
Praktiskt tror jag på bildandet av

ett ungdomsråd i Gustavsberg, ett
samarbetsorgan med uppgift att ge
stöd och råd för urigdomsverksamhe
ten. Det kan göra gemensamma ak
tioner, centrala kurser, skapa kon
takter i det vacuum som finns mel
lan skolan, förvärvslivet och klubb
arbetet. Ungdomsrådet kunde ta ini
tiativ och ge råd i olika ungdoms
problem, för arbetsutbildning och för
ett hyfsat fritids- och nöjesliv. Det är
en gemensam angelägenhet för alla.

Efter dessa riktlinjer och med den
inställningen till · ungdomen kan vi
stärka den breda front, som vi har av
vakna och sunda flickor och pojkar.
En ungdom med ansvar. En ungdom
i frihet.

Gösta Dahlberg.
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Det är en solig vårmorgon för om
kring 75 år sedan. I rask takt rullar
ett enbetsspann ner för backen vid
Betsede. Det är en bonde från Värm
dölandet på väg mot Stockholm. Vid
krogen drar han in tyglarna och häs
ten bromsar villigt upp, svettig som
han är efter en halv timmas travan
de hemifrån spiltan. Vår bonde har
inte varit av sin vagn under hela ti
den och det känns skönt att sträcka
på lemmarna och inte minst att få
stärka de avsomnade livsandarna
med ett par halvor öl. Han lägger
för hästen litet foder och även kalven
i bakvagnens kätte får sin beskärda
del. Kalven ska säljas till slakt i
Stockholm. Bonn brukar nog i van
liga fall sälja till slaktare Berling i
Gustavsberg. Men se i Stockholm kan
man nog lura till sej några ören ex
tra för skålpundet. Vår bonde kne
gar in till Andersson på krogen. Någ
ra rejäla smörgåsar, som mor där
hemma stoppat i matsäcksknytet blir
bra som tilltugg till det fradgande
ölet. Man talar om väder och vind och
jordbruket. Bonn skojar litet med
"sviskonprinsen", handlarens son
Ernst, som väl också ska gå i sin fars
fotspår och bli handelsman med ti
den. Så gäller det att hålla sig väl
med fru Andersson förstås och dagen
till ära inköpes en god cigarr. Det
är inte var dag man far på Stock
holmsresa. Det har gått en dryg
halvtimma, då vår vägfarare äntrar
upp i vagnen. Han smackar på hästen

och så bär det vidare på den sling
rande vägen. Vid Sofielund ser han
en blå rök sa:kta stiga upp mot mor
gonhimlen från Länsmansbostaden.
Men några människor är ännu inte
ute på backen. Kanske länsman Cor
lenius redan gett sej av i tjänsteären
den, det där folket från bruket ställ
de nog till litet ofog ända bort i de
här trakterna. Solen har klivit upp
rätt högt på himlen och värmer rik
tigt gott - eller kanske det är ölet.
Man blir på gott humör och Bonn
börjar gnola en visstump: Bonden sår
sin havre i den plöjda mullen, sol å
regn ska mana'n fram så frisk å grön
på kullen. Hela dagen sår han, sår
vid månens klara sken. Kom hjälpom
honom var och en ....

Nu är han framme vid ösby gård.
Grinden är stängd och någon barn
unge finns inte till hands så här ti
digt på morgonkvisten. Men se på
kvällen, när bönderna ·voro på hem
väg från stan, då fanns det ungar
vid varje grindhål. För det var lik
som lite lönsammare då. Det är ing
en annan råd än att hanka sej av och
öppna grinden själv. Och det var ju
skönt att klara andra trängande be
hov på samma gång. På Norrgärde
går emellertid gubben Landström
och plöjer. Landströms son Fredrik
var vindragare i Stockholm och hör
de till de där "sjutton gubbarna".
"Hallå Landström, ska jag hälsa te
vindragarn", skriker bonden, men
Landström varken hör eller ser. Vid

Rutens båtsmanstorp hejdas vår mor
gonpigga bonde av Palm, som tigger
om skjuts till stan. Palm berättar att
han varit tidigt uppe och snarat ett
tiotal gäddor som lekte i Rutens
träsk. "De må vara hänt", säjer Bonn,
"men då får du allt bju på en öl när
vi kommer till Grindstugan!" "Köss
te", säjer Palm och hivar upp gäd
dorna på lasset och sej själv efter.
Och så rullar vagnen vidare. Vid krö
ken intill Karl XII :s ek åker man för
bi Palms båda ungar, Rudolf och Em
ma, som redan gett sig iväg till sko
lan i Värdshuset. Och så är man då
framme vid Grindstugan. Bonden kör
in på gården och spänner ifrån. Här
finns flera foror, både från Ingarö
och Värmdö, lastade med hö, potatis
och fisk, som man skall in till Stock
holm med och göra affärer på. Gam
la bagar Lindström kommer just till
affären med rykande färskt bröd och
kommersen är i full gång därinne.
Kryddlimporna har strykande åtgång,
för att inte tala om mandelbröden
och de goda smörbröden för 4 öre
stycket. Palm står vid sitt ord och
köper två halvor öl av Kindgren själv
och betalar kontant med 25 öre, och
får 3 25-öringar tillbaks på det nya
fina kronmyntet. Man slår sej ned
på några lådor och tar sej en god
stund. Stämningen och värmen sti
ger i affären och kroppen och Kind
grens näsa skiner klarare och klarare.
Vår bonde, som tycker om att gnola,
småsjunger för Palm den allra sista
visan: "Kindgrens näsa, Kindgrens
näsa, blommar höst å vår, varje höst
å vinter växer de korinter, Kindgrens
näsa, Kindgrens näsa blommar höst
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å vår." Dags för uppbrott igen och ut
till hästen och vagnen. Ny grind igen
och där står en liten parvel och hål
ler upp den med mössan i hand. "Va
heter du pojkvasker, då", frågar bon
den, medan han letar efter en ett
öring i sin penningpung. "Knut An
dersson", kommer svaret raskt. Och
där kommer ettöringen dinglande och
dagen är .räddad för två. polkagrisar.
Litet längre fram passerar man nu
milstolpen och här ståren skräddar
gesäll och tigger skjuts med foror
na, som nu är fem stycken i rad. Vid
östra Ekedal träffar man fiskare Gäl
stedt och man tar sej en pratstund om
fisket. Jo han har dragit not på mor
gonkulan, men endast fått några kast
strömming. Nu manar våra forbön
der på hästarna och i rask lunk fär
das man förbi Blåsut och Pinkarus.
(Numera Loviseberg och Eriksberg.
Red. anm.) Efter en god stund är
man framme vid Klinten och här är
på tiden att hästarna få ta igen sej
ett tag. Här finns det också stall och
sovplats för forbönderna. När man
blivit sen med affärerna på vägen
och vid rastställena brukar man över
natta här, för att tidigt nästa mor
gon fortsätta vidare mot huvudsta
dens torg. Uppköparna mötte redan
vid tullen och köpte snart opp all fisk,
smör ja allt vad man nu hade med sig.
Särskilt fisken var begärlig och fisk
månglerskorna 'bjöd villigt över var
andra. Medan vår Värmdöbonde
spänner ifrån kommer en ortsbo fram
och frågar varifrån han .kommer.
"Värmdööö" bölar kalven där bak i
kätten. "Tyst, kalvusling", säjer bon
den, "jag talar för mej själv!" Det
sägs att från den tiden uppkom nam
net Värmdökalvar på Värmdöborna.
Ja, så rullar våra bönder vidare

in mot staden och så småningom kan
vi nog träffa dem på Dockskåpet, kro
gen vid tullen, där man stärker sej
ytterligare för stadens köpenskap.
Sent på natten är vår Värmdöbonde
på hemväg igen. Han är ganska
trött när han skramlar genom bruks
samhället. Några sena pojkslynglar
kastar glåpord efter honom och ord
om "Poralinspiper" och som mothugg
"Ingarövargar" och "Värmdökalvar"
hagla i kvällsmörkret. Bonden håller
in vid Grindstugan och sköter om sin
häst och tar en styrketår. Och så
bär det iväg den långa vägen hemåt
och till den väntande sänghalmen,
efter en ansträngande långfärd, men
som givit sköna kronor i penning
pungen och lite nya köksgrejor åt
mor i stugan.

Hi"lding.

Jul i Californien
När jag för två år sedan blev in

bjuden att f'ira jul i det tropiska Cali
fornien, så var jag både tveksam och
nyfiken. Vi här hemma tycker att jul
och snö hör ihop. Det blev i varje fall
en upplevelse för mig att erfara med
vilken intensiv glädje man däröver går
in för si:tt julfirande. Redan i novem
ber kom S:t Claus till alla större affä
rer och gladde både små och stora barn
med sitt vita skägg och glada leende.
Var man kom spelades "Stilla Natt".
Fönsterskyltningarna föreföllo icke så
fina som våra, men så voro i stället ga
torna desto mer påkostade med trans
paranger och girlander, röda blommor,
silverglitter och klockor. På en gata i

- Hollywood var varje lylotstolpe klädd
som en julgran i olika fär,ger och det
gjorde en i dubbel bemärkelse strålande
effekt. I Los Angeles hade man också
en alle av lysande och dekorerade jätte
granar, en alle som sträckte sig frän
en grannstad uppe på bergen och ned i
dalen. Det var underbart tjusigt att till
sammans med 40.000 andra bilar i dubb
la rader åka genom denna sagoalle på
kvällen.
Julgranar fanns det gott om, många

färgade i blån.t, skärt och vitt och även
grönt. Hos mina släktingar kläddes en
stor grön gran 2 veckor före Jul med
stålgirlander och granna lampor och
glaskulor. På vit vadd under granen
placerades de mycket vackert inslagna
julgåvorna. Där hade man också deko
rerat med en mängd djur, från elefanter
till harar och så förstås S :t Claus i små
och stora exemplar, alla på väg mot en
upplyst kyrka. På ytterdörren hänger
man ofta en krans, gjord av en buske
som ger små granna röda bär. Även
buskar och träd i grannskapet illumi
nerar man och allt detta gör sig myc
ket bra i denna trakts mörka nätter.

Man hade upplevt en längre torkpe
riod, då allt som ej kunde konstbevattnas
brändes hårt, Men veckan före Jul kom
regnet och vattnet rann som floder på
gatorna. Dagen före Julaiiton kom so
len och värmen igen och på Juldagen
hade vi 36 grader Celcius. Nu levde all
grönska upp igen.
Julaftonens mat bestod av extra god

förplägnad, dock ingen skinka, fisk el
ler gröt. Men köttbullar, hemgjord syl
ta, inlagd sill och gurka fanns där och
så. förstås sallader, fruktsoppa och
fruktkaka till kaffet. En näJtt japanska
serverade oss. Husfadern delade så ut
julgåvorna och så spelade och ·sjöngo vi

I Amerika kommer 8:ta ·ciau.s
genom .skor.stenen.

"Stilla iNatt". Och så. skildes man ät
efter "a good time". I •Episcopalkyrkan
hade vi så Julbön kl. 23.30. Julotta fö
rekom ej men vid Juldagens gudstjänst
var det fullt hus. Det är det för öv
rigt i alla kyrkor därborta, även på van
Hga söndagar strömmar folk till kyr
korna, inte minst ungdomen.
På Nyårsdagen var jag med om en

stor Rosparad i Pasadena och samtidigt
ordnades populära bolltävlingar. iDet
var ett storartat skådespel att se den
folkvalda drottningen - ungefär som
vår Lucia - åkande med sina tärnor
genom gatorna på en tron, i ett hav av
röda rosor inför 1 ½ miljon människor
och avstannad trafik. Folk var upp
flugna på stolar, trappstegar och bil
tak för att fä en blick på paraden. iDen
inleddes av 60 äkta: cowboys på vita
hästar och så följde grupp efter grupp
företrädda av musikkårer. Mellan leden
dansade najader. Där var bilder ur Ca
liforniens historia, där var indianer, där
kom urtidsdjur, där var också San Fran
siscos unika spårvagnar, med passage
rarna hängande utanpå, där var sko
lor, Frälsningsarrnen o. s. v. Varje bild
var sammansatt av levande blommor,
vilka vid denna tid står i sin rikaste
prakt i Californien.

•Efter Julen var det slut med julfi
randet. Några extra julkalas eller jul
gransplundringar förekom inte.

Vid nyår fick jag så en telegrafisk
hälsning från vårt vinterland hemma i
Norden. Jag kände mig väldigt tack
sam för det underbara jag fått uppleva
i detta förlovade land härute i Amerika,
men prisade ändå vår svenska jul med
snön, de brinnande ljusen och hemtriv
selns glädje.

Hulda Olsson.
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Luciakväll för 20 år sedan
En Luciakväll. Marschaller lyser på den

öppna gården däruppe på Mariabergets
krön. Från salsfönstren ser jag min hem
stad spegla sitt glittrande stjärnsmycke i
Målarens mörka vatten.

Nu träder Lucia in i vår krets och sjung
er om ljus och värme som skall födas ur
mörker och köld.

Runt omkring mig vid de dukade borden
sitter de andäktigt och lyssnar. -Proffe»,
»Agronomen», »Pumpan-, »Palle», »Stin
tan-, -Bonzo-, •Yankeen-, -August» - ja
hela gänget - trettio arbetslösa och hem
lösa grabbar mellan 16-25 år. De flesta har
bott här på ungdomshemmet nu i många
månader. Alla har de under de sista åren
nött gatstenar eller landsvägar, utan att
finna någon som behövde dem. Maskinerna
hade stannat. - De ha försakat mycket.
Kläder, mat, nöjen och därtill saknat ett
hem eller stöd genom anhöriga. Men här
har de nu sin fristad för en tid.

Där sitter »Stintan», mager och märkt av
engelska sjukan sedan späda år. Han är en
av de få som haft jobb i vintras. I moster
Lottas bod, som springschas med 15 kr i
veckan och en grötportion om dagen. Det
räckte inte till rum. Han träffade morsan i
våras - då tiggde hon pengar av grabben.
- »Agronomen» är mästare på att -rnangla
och för bok med adresser på tanter på
Östermalm, som ger en slant, bara paltor
na är trasiga nog. - -Pumpan- ser fram
tiden i rosenrött. Han skall kursa gamla
jultidningar på Drottninggatan. - »Palle
och Bonzos har slagit sig samman om ett
mattpiskningsjobb i julstädningen och tjä
nar -stålar- lagom till röka. Och den lille
spinkige August har sprungit sig plattfota
med reklamlappar i alla Söders kåkar.

Medan husmor glatt bjuder omkring de
färska Lussebullarna kommer kokerskan
och -Bagarn- med en gemensamt kompo
nerad tårta och hälsas med en fanfar av
våra två banjoplågare i kapellet »Tji takt
å ton». Slöjdläraren tar sin fiol och hans
fru sätter sig vid pianot - och så klingar
»Vi hälsa dig gryende stolta tid» från unga,
härdade strupar. Det är känsla bakom var
je ord och ton från denna lilla pluton
i massarmen av arbetslösa ungdomar i
Sverige anno _1932. I glansen av dagar som
gry ...

Det är en säregen miljö och samling.
Unga pojkar med ganska bister livserfa
renhet. Men de synas inte betryckta, just
nu trivs de i den gamla borgargården där
uppe på Södra bergen. E'n och annan är
dock märkt, kanske för livet, Han har inte
bara lidit brist på timlig näring utan ock
så tryckts ned av psykiska påfrestningar.
Det blir svårt för honom att kunna in
ordna sig i ett regelbundet arbete. Om det
kommer. - Där nere på Stockholms gator

och gränder gå kanske tusen andra ung
domar utan jobb och hem. En del får slaf
på natthärbärgena, många söker sig till
ladorna i utkanten, andra trampa runt och
få sovstund på Centralen, på vindar, på
pråmar, under presenningar i Stadsgården.
De flesta vill stå på egna ben - men måste
ge tappt.
Vad bristen på ett hem under barn- och

ungdomsår betyder får jag här en bjärt
illustration av. Över hälften av de hundra
pojkar, som passerar genom ungdomshem
met, har aldrig haft något hem eller erfarit
ett sunt familjeliv. Här har Birkagården
gjort ett praktiskt försök att bjuda ett
hempräglat ungdomshärbärge. Och till
varon för pojkarna syns en aning mera
hoppfuhl, litet mera meningsfylld.
Det är de här grabbarna som gett mig

ett jobb. Själv har jag gått arbetslös. Jag
försökte mig på att sälja böcker, men när
bekantskapskretsen var genomtjatad, så
var min marknad slut. Tills jag en vinter
dag i januari fick erbjudandet att bli före
ståndare för detta hem. För mig är upp
giften ny och svår, men det gläder mig att
pojkarna uppskattar hemmet just i dess
betydelse av hem. Och de kallar mig »gub
ben» eller -farsan». Flera av dem har un
der sin vistelse här för första gången upp
levt gemenskapens glädje, känt sig tillhöra
en kamratkrets, att vara en länk i ett
sammanhang. - Det är ett svårt klientel
ibland. För Skyddsvärnet och Stadsmissio
nen är hemmet ett fynd, som flitigt utnytt
jas. Det är inte så lätt att här skapa en
-folkhogskoleanda», som en av mina upp
dragsgivare önskade.
På vinden har vi en slöjdsal och i källa

ren skomakarverkstad. Vi har kurser i
svenska, räkning, engelska och välskriv
ning. Och våra samkväm och diskussioner
äro livliga, våra sångstunder ldudliga. -
Ibland har vi gäster. Från Birkagården och
från -Monopclflickorna», ett folkdanslag
som jag är ledare för. De hjälpte mig kväl
len innan vi Öppnade hemmet med att
tvätta alla golv i de fjorton rummen, sydde
sängöverkast och bäddade och pyntade
upp det hela med äkta kvinnlig omsorg. En
annan kväll kommo de tihl -strumpaftcn-,
då pojkarna kom med sina trasiga strum-

por och fick dem lagade. Och i kväll äro
de Lucia med tärnor. Pojkarna bidrar efter
förmåga med musik och sång. Bokmalen
sProffe- läser nu några dikter ur Hösthorn
- av Pära Kaufeldt som grabbarna säger.

Ett resultat, som jag så här efteråt regi
strerar som den största framgången med
vårt ungdomshem, är att pojkarna fick
ökad verksamhetslust. Därmed menar jag
inte ett mera intensivt sökande efter jobb,
ty läget på arbetsmarknaden var vid den
na tid sådant att ett jagande efter jobb
många gånger var meningslöst. Men de an
vände sin tid till andra nyttiga göromål
och till studier. - Det framgår av slöjd
lärarens rapport om vad pojkarna slöjdat
ihop till Birkagårdens julbasar. Den dystre
»Ädlingen», med blått blod i ådrorna, har
med sin kniv fått fram en hel samling av
välgjorda »döderhultare-, »Yankeen» bi
drager med fina arbeten i metallslöjd och
samtligas julljusstakar i trä äro trivsamma
och karaktäristiska för sina upphovsmän.
Vinsten skall gå till skjortor och strum
por. Och det behövs. Det räckte också till
tre julklappar per grabb på Julafton. Där
varken dopp i grytan, skinka eller gran
saknades.

-August- berättar hur det var när han i
våras sökte in på Ungdomshemmet. »Jag
bad att få tala med föreståndaren. Då kom
det en tomte i glasögon å lumberjacka å
fråga vad jag ville. Då sa jag att jag inte
ville honom nånting, utan ville tala med
föreståndarn.s Grabbarna skrattar gott, och
så berättar man om årets upplevelser. Som
den dagen man skulle ut till kolonin vid
Arsta för att sätta plugg. Men råkade ta
fotbollen med. Det sattes ingen plugg den
dagen. - Eller när Palle fick order att
kratta löv och tog kratta och stege och
började krafsa på träden ...

Så där kommer minnesbilderna fram för
mig, när jag nu till Lucia 1952 tänker till
baka tjugo år. Hur har det gått för
pojkarna från arbetslöshetens svåra år?
Många har nått förtroendeposter i sam
hället. Svårigheterna luttrade deras egen
skaper och stärkte deras krafter. Över AK
arbeten, arbetsläger, folkhögskolekurser
bröto flera sig väg in i produktionen igen.
- För andra gick det utför ...

Den som aldrig varit arbetslös vet inte
vad arbetslösheten vill säga. Han vet inte
om dess faror och svårigheter. Han har
inte känt dysterheten, oron, slöheten. Och
detta att inte få använda sina krafter i ett
nyttigt arbete. Ett par års arbetslöshet
denna bistra tid gjorde många unga till
vrak, kanske till samhällets fiender.
Låt oss innerligt hoppas att vår ungdom

skall slippa från vad vi upplevde under
dessa krisår. Men att de skall värdesätta
allt hederligt arbete och fritt och öppen
hjärtligt ta sin plats i produktionen. Där
framtidsparollen måste vara: Arbete åt
alla! Gösta
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En återresa
Man möter så mycket folk, så många

vänner, som man aldrig sett förut. Och
som man trots alla löften om fortsatt be
kantskap glömmer lika fort ...
Ett par timmar före Amerikabåtens av

gång är Betongskjulet i Göteborg en livlig
plats. Koffertar och väskor i massor. Iv
riga människor springer fram och tillbaka.
Man ser så väl den stora skillnaden mellan
de som företaga sin första resa och de som
äro mera »förhärdade-. De ivriga tyskarna
och danskarna och de kolugna yankees.
Och här och där ett inslag av judar, som
tränger sig fram.
Det stora ögonblicket är inne. Musiken

spelar och tonerna av »Du gamla, du fria»
når oss. En ung flicka gråter ut sitt livs
största sorg vid sin fästmans bröst. Han
skall fara, hon skall stanna. Evig kärlek
lovas för evigheters evighet amen - men
ibland räcker evigheten ej mer än några
månader, ja knappast så länge ... Värre är
att se den gamla modern, som tar avsked
av två raska söner. Den sorgen är äkta och
djup. Jag lider och sympatiserar med hen
ne. Hennes ålderdoms stöd, på vilka hon
byggt sitt hopp, kring vilka alla hennes
tankar kretsat och för vilka så mycken
kärlek ödslats - allt detta blir nu ut
raderat och för henne är livet lika tomt
som om de båda aldrig funnits. Naturligt
vis ska de skriva varje vecka - säga de.
Men jag är en stor pessimist i det fallet.
Därför att jag själv en gång gav sam
ma löfte, men resultatet blev plus minus
noll ...
Där kommer några exemplar som äro

under brännvinets inverkan på den en
skilde individen. De följs åt av en grupp
likasinnade kumpaner. Inte ska man vara
lessen för att lämna gamla Sverige inte.
Eller som orden faller: -Djävla fattighus,
där man inte ens kan tjäna nog till cigar
retter,. Vänta, kära herrar av stora ord -
den dagen kommer, kanske snart nog, när
ni gärna skulle ge er högra hand för res-

pengar tillbaka ... Men stora ord och fett
fläsk!
Bogserbåtarna knuffa den stora båten ut

från kajen. Vattnet i Göta älv tycks ha
ökat tack vare den stora tårefloden från
båt och kaj. Flaggor, näsdukar och hattar
vifta och så äro vi på väg.
Nu får jag god tid att titta efter min hytt

och resten av båten. Allting är -first class-,
Klockan ett är det dags för lunch och även
här är allt i högsta klass. Rent och fint, ma
ten välsmakande och mer än nog av den.
Kyparen är en glad göteborgare. Hur dessa
gossar kan jonglera med sina bördor mel
lan borden, utan att lägga av, är för mig ett
mysterium.
Kusten av gamla Sverige försvinner. För

hur länge? Helt oförtänkt kommer tankar
na in på den gamla sången, som slutar med
orden -När skall dig jag återse?» Man be
höver inte vara sentimental eller gråtmild
för att känna en klump i halsen. Det är
endast det att man i själ och hjärta ändå
är svensk. Och det är det landet, som man
en gång i tiden kallade sitt fosterland, som
försvinner i fjärran ...
Vid Baren är det hög luft. Här samlas

nästan alla. Till min förvåning hör jag nå
gon kalla mig vid namn. Och se där sitter
en gammal vän, som jag ej sett på många
år. Vi möttes i New York för ett tjugotal år
sedan och måste naturligtvis uppliva gamla
minnen.
Jag vankar omkring och tittar. Folk skrt

ver brev till mammor, kärestor och vänner.
i Sverige. Från baren hörs att gubbarna
fått ordning på sångrösten. Men jag tror
inte Stenhammar hade tänkt sig -Sverige»
så scm den låter här. Men tonerna äro höga
nog, även om de ej äro så klara. Och orden
blir kanske litet ändrade. Jag tror också att
salig Bellman skulle ha svårt att känna
igen sina alster, så som de presenteras här.
Men meningen är nog god och känslan
finns där också.
På turistklassen är dansen i full gång.

Den unge mannen, som för endast några
timmar sedan tog ett så rörande avsked
från sin lilla vän i Sweden, har redan

"Stockholm" i New Yorks hamn.

glömt den eden »han svärjade en lördags
kväll, yes faderwell, yes faderwell-, Sånt
är livet. De lindrigt nyktra gentlemännen,
som så klart fördömde ett otacksamt fä
dernesland, har nu kommit till det stadiet,
då man tycker synd om sig själv. Tårarna
äro ej långt borta, när man berättar för
varandra om sina lidanden, Och när kypa
ren nu säger -att det skall inte vara något
mera där» så har de en ny plåga adderad
tilil den föregående. Här och där spelas kort,
schack, ping-pong och andra spel.
Livet ombord är aldrig utan poänger. En

liten rullning har vi också fått och nog för
att en del ansikten börjar få smaragdens
färg. Från hytters innandömen ropas det på
»Ulrik», Men det har ju alltid varit vi
kingars vana att offra åt havets gudar in
nan en långfärd begynnes. - I mörkret
skönjes lanternorna från fiskarbåtar och
små och stora mötande skepp.
Man måste ge Svenska Amerika-Linjen

kredit för ordning och renlighet och god
mat ombord. För några år sedan hade .jag
»nöjet, att med min fru göra en resa till
Bahamas-öarna. Naturligtvis tog vi, trots
varningar, trippen med det cubanska skep
pet »Santa Maria». Mycket har jag ätit i
mina dar, men aldrig något liknande den
kosten. Visserligen var det ingen brist på
fina franska namn på rätterna. Men en deb
skulle en gris slå ifrån sig med framföt
terna för smakens och luktens skull. När
man så en dag oss svenskar till ära, ser
verade något som man kallade svenska
köttbullar, var kulmen nådd. Denna kuli
nariska s. k. njutning bestod av 75 % hac
kad lök, plus en dosis av bröd och illa ma
let kött och som slutkläm hela smörjan
stekt i olivolja ... ja än i dag går mina och
mina 20 svenska olyckskamraters böner om
cubansk kokning i stil med vad man för
århundraden sedan bad i kyrkorna: -För
nordmännens raseri, bevare oss milde
Herre Gud!-

Så blev det afton den första dagen.
Efter att ha stirrat oss trötta på Nord

sjöns stora intet, endast mötande ett par
tungt lastade strampsteamers» på sin väg
till Sverige, dyker Orkneyöarna upp och

Matsalen på A-däcks turistklas»,
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den skotska nordkusten. Den är 115 km
lång och sträcker sig från -Duncans by
Head- om babord i öster till Cap Wrath
i väster. Orkneyöarna äro skilda från detta
land av det 13 km breda Pentland-sundet.
Först synes Duncans by Head, denna im
ponerande klippudde med 60 meter höga
lodräta sidor och högst på krönet ett fyr
torn. Något till: söder sticker en annan vre
sig bergstopp upp. På avstånd liknar den
ruinerna av ett slott. Detta är •The stack
of Duncans by». I östra delen av sundet
ligger en liten grupp av öar, -Pentland
Skerries.s Vårt fartyg passerar mellan
denna ögrupp och -South Ronaldsays, den
sydostligaste av Orkneyöarna. Dessa öar,
som sir Walter Scott gjort odödliga i sin
bok »Piraten», bilda ett grevskap, 90 öar
varav 29 bebodda med en befolkning av
25.000 själar. Från början bodde där splc
ter», omkring år 800 kommo nordmännen
och så småningom skottar. De voro en gång
bas för vikingarna under deras härjningar
i England och Skottland. Västkusten av
dessa öar, som äro alldeles trädlösa, utvisar
mot Atlanten en nästan obruten linje av
skyhöga klippor, tillhåll för oräkneliga
mängder av sjöfåglar. De erövrades 875 av
-Harald Hårfagre» och blevo kvar under
skandinavisk spira till 1469, då de pant
förskrevos till Jakob III av Skottland för
hemgiften till hans gemål Margareta av
Danmark. Summan utbetalades aldrig och
så kom öarna under Storbritannisk krona.
Språket är engelsk dialekt med starka in
slag av fornnordiska ord. Huvudstaden i
grevskapet är Kirkwall med 3.500 inne
vånare på ön Pomona. De tre största öar
na omfatta den från världskrigen så be
kanta »Scapa Flow», Det var här som den
tyska amiralen, von Reuter, gav order om
att sänka största delen av den efter freds
slutet internerade tyska flottan - 10 slag
skepp, 14 kryssare och 50 jagare den 21 juni
1919. Men många av dessa har sedermera
bärgats.
Sedan Pentland Skerries passerats går

vår färd mellan två öar, om babord Stroma,
om styrbord Swona. .ön ute i strömmen»,
som namnet Stroma betecknar, har en be
folkning på 200 personer. Den är klippig till
sin natur och terrassformad upp till 50 me
ter. På den nordligaste udden, »Swilkie
Point- står fyren som en ledande stjärna.
Swona ligger norr om farleden och på dess
ostligaste står den vita Swonafyren. Här
syns inloppet till Scapa Flow och där inne
i sundets förlängning ligger Kirkwall. Far
leden mellan de båda öarna är 4 km bred
med ett djup på 50-75 meter. Tidvattens
strömmarna löpa här med oerhörd styrka
och hastighet. Demarkationslinjen mellan
ström och bakström blir här mycket stark
och orsakar oerhört djupa virvlar, mal
ström, och höga toppiga vågor. Utan till
räckligt kraftig maskinstyrka vore det inte
rådligt att söka passera genom Pentland
Firth, där strömmen löper med en fart av

9 knop. - Skottlands nordligaste punkt
och ändpunkten på sundet är en lodrät
sandstensklippa, »Dunnet Head-, som re
ser sig till en höjd av 90 meter. På den
nordvästra ändpunkten ligger så sCantick
Head- ett fyrtorn på den yttersta udden
vid South Walls halvö. Det 23 meter höga
fyrtornet blickar här trotsigt ut mot Atlan
ten. Från -Dunnet Head» fortsätter syd
kusten av sundet så fram till Cap Wrath-,
som fått sitt namn efter ett fornnordiskt
ord -wharf-, som betyder vändpunkt. Vår
sista kontakt med Europa försvinner. En
dast den lilla ön -Rock All» kan ses från
kikare ännu vid klar dager.
Vi lade 464 miles mellan oss och Sverige

den första dagen, 444 den andra. Men sedan
var det fina vädret slut. Motvind och då
lig sikt tvingade Stockholm till något mer
än halv maskin. Mansspillan i matsalen var
stor. Turistfienden -mal-de-rner- eller sdö
sjuka på ren svenska gjorde sig mest gäl
lande. Fader Neptun hade uppbådat rätt så
höga vågor och den relativt lilla svenska
båten gör sina sidohopp och dykningar och
dansar som en ballerina över och under
vågorna. När man ser dessa Amerikabåtar
i hamn se de jättestora ut men på den upp
rörda oceanen äro de ynkligt små.
För något år sedan skrev jag i Gustavs

bergaren en artikel om New Sweden, där
jag berättade om W. W. Thomas, en gång
Amerikas minister i Sverige. Döm om min
förvåning, när jag som bordskamrat får
herr Wolfgang Thomas från Märsta i
Sverige - en son till förre ministern,
Världen är bra liten.
En vacker dag dyker Amerikas kust upp.

Cape Race och Sable Is1and. Vi följer kus
ten av Canada. Staten Maine, Massachus
sets fyrtorn på ön Nantucket. Det var här
Leif Eriksson landade för många, många
år sedan på sin färd till •Vinland» - nu
varande Marthas Vineyard. Hans resa var
säkerligen mera äventyrlig än vår och med
mindre bekvämligheter.
Vi följer kusten av NewYorks Island

från fyren vid Montauk Point och in. Snart
nog äro vi innte i NewYorks »harbour».
Frihetsgudinnan på Bedloe Island stiger
fram ur dimman. Så gör också immi
grationsmyndigheterna, Icke medborgares
papper granskas noga och »citizens» pass
böcker får också sin mönstring. Båten gli
der ut med dockorna på »Westside- upp
för Hudsonfloden och fram till 57:e gatan
till Amerikalinjens docka.
Jag tar en titt på mina medpassagerare.

Den unge mannen, som svor evig tro och
kärlek i Göteborg och sedan spelade Don
Juans roll, ser sjukligt ensam ut - ett bi
utan blommor. I stället för en flicka vid sitt
bröst har han fått en adresslapp i rock
slaget som talar om vart han skall resa. En
svärm av krlgsflyktingar och en svärm av
judar samlas kring sina ledare och får sina
instruktioner. De unga männen, som för
dömde ett otacksamt fosterland, har slagit

ner tonen och ser tämligen bortkomna ut.
På min fråga om hur det känns, svarar de:
»Jo vars, men nog hade vi föreställt oss nå
got annat alltid. Men får man bara ett jobb,
så ordnar det sig nog. Annars kan man ju
alltid åka hem igen!» Jojo, pipan skriker
ej så högt nu. Man kommer plötsligen ihåg
att om man inte hade något annat i det där
»djävla fattighuset», så hade man åtmin
stone ett h e m. - Med belåtenhet iakt
tager jag de båda unga pojkarna, som läm
nade sin mor i Götet. De ska till Chicago
och Svenska Amerika-linjens emigrations
hjälp tar hand om dem, ingen behöver
komma bort och ingen blir glömd. Nu för
tiden äro de storskojare försvunna, som
levde på att lura nykomlingar. Borta är
Fred Johnsons och hans sarbetsförmed
ling», som bestod i att sända »greenhorns
till platser, som annonserats i dagens tid
ningar. Som ingen kunde läsa engelska
trodde de att Fred skaffat platserna. Och
han .tog bra betalt för sitt »arbete-. Som
bisyssla hade han ett »Rooming House»,
där man fick rum och mat för $ 15.00-
$ 18.00 i veckan. Det vanliga priset på den
tiden var $ 8.00-$ 10.00. När pengarna tog
slut kördes man ut på gatan, och var man
i skuld så behöll Fred väskorna. Han hade
alltid bibliga väskor till salu. - Borta är
också Mrs Bergströms pensionat och ar
betsförmedling för unga flickor. Hennes
program gick i stil med Freds. Enda skill
naden var att hon lärde flickorna att ser
vera och säga yes och no - mestadels yes.
En fullständig kurs hos Mrs Bergström
kostade $ 25.00. - Borta är -Svenska apo
teket» vid 93:e gatan och Columbus ave
nue, Här residerade en stockholmsgrabb,
som sedermera kommit upp i smöret. På
den tiden sålde han svenska tidningar och
»importerade- svenska starkvaror. Som
tillverkades i apotekets källare, med till
hjälp av alkohol och diverse essencer, ex
porterades till övre botten. Och här höll
-Gerry- kommersen i gång. - Borta är
också -Krigar-Lasses- frukostrum. Utom
sill och potatis, ärter och fläsk och hem
gjord svensk nubbe,serveradeLasse grund
liga kok stryk om någon tog sig ton. Här
kunde man möta en hel del kända sven
skar. John Svanberg, målare till yrket,
mera känd som sin tids mest framstående
maratonlöpare. Murren Carlsson, golvläg
gare till yrket men bättre känd som fot
bollsspelare. Lasse var som man säger »en
ärans man. När andra sov, då vaka han».
Och när andra vaknade - det dom sak
nade - det ägde han ...

Otaliga äro de minnen, som kommer
fram, medan man står och väntar på att
tullen ska titta igenom bagaget. Minnen
av goda tider. Minnen av hundår.
Äntligen är allt klart, väskorna i bilen.

Vi äro på väg tilil »The land of Sunshine»,
Florida. Och där väntar ett-nytt jobb.

George Gustafson.
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Möten .
l Väster

Agnes Lundin-Olson med make.

--- den stora öppna Chryslern spin
ner lugnt, körbanans skarvar höres plup,
plup, plup, farten ligger stadigt på 110 km.
Jag befinner mig i södra California och

den ljumma vinden smeker mina kinder,
solen bränner från en klarblå himmel, och
gör så alltid under nio månader av året i
denna del av det stora landet. Min andlige
broder Andrew Martin sitter bredvid mig
och styr bilen med säker hand. Andrew
äger en fabrik i Los Angeles och jag har
haft den stora turen att få arbeta hos ho
nom. Dessutom har han tagit hand om mig,
och många äro de week ends jag tillbringat
i fam. Martins magnifika hem uppe på
bergssluttningen ovanför Los. A. En stor
enplansvilla omgiven av en stor frukt
trädgård, massor av blommor, lundar, fåg
lar, tennisbana och swimmingpool. Vi äro
nu på väg till en av flygplatserna i denna
stad och snart äro vi framme. Andrew föl
jer mig till grind 24, på plattan utanför
väntar DC 6:an. Vi skaka hand och jag får
en -good 1uck and welcome back». Han
vänder åter till sin fabrik, och jag går om
bord på p1anet scrn skall föra mig till San
Francisco. Jag skall besöka några indu
strier och har även några rekommenda
tionsbrev i fickan som Andrew Martin har
skrivit på eget initiativ till två goda vän
ner, fabriksägare.
Nu lättar planet och snart flyga vi ut

över Stilla Oceanen för att sedan följa kus
ten norrut. De kända öarna Santa Catalina
Island skymtar under oss, vädret är strå
lande. Ett underbart panorama utbreder
sig under mig - havet, en flera mil lång
vit sandstrand, bränningarna på andra si
dan bergen och längre in mot land snö
klädda toppar - en syn man aldrig glöm
mer. Den sista biten innan vi landa är nå
got gropig, beroende av att San Fr. är om
given av ganska höga berg, allt går lyck
ligt och väl, och efter 3 tim. flygning
landa vi.
Jag följer med flygbussen in till staden,

någon packning har jag inte, endast min
portfölj med pyjamas och tandborste. Nå
got rum har jag ej heller beställt, det be-

kymrar mig föga, mitt valspråk är -don't
worry» - det ordnar sig alltid. San Fr.
visar sig vara en av de vackraste och re
naste städerna i U. S. A. En pittoresk
gammal spårvagn är ännu i bruk, den dra
ges uppför backarna med en wire. San Fr.
visar sig även hava världens största ki
nesiska stad - utanför Kina. Jag inhand
lar en karta över staden och studerar den.
KF har en fabrik här, Isoflex Corp., och
chefen heter Mr. Elving, skall jag hinna dit
innan den stänger? - Vid 18.00-tiden står
jag utanför ett rätt oansenligt hus med skyl
ten »Isoflex- i ett fönster. Chansen att nå
gon skal1 vara kvar vid denna tid är ej så
stor, men jag ringer på. - Som vanligt har
jag tur. Nedför den smala trätrappan kom
mer en man, det visar sig vara Mr. Elving
själv, och jag blir väl emottagen. Tillfäl
ligtvis är han kvar, då han väntar ett an
nat besök - en Stockholms-direktör vid
namn Nils Aastrup. Han kommer mycket
riktigt och efter en pratstund blevo vi
bägge inviterade på middag till Elving.
Familjen E. bor ca 3 svenska mil utanför

staden i ett samhälle och en villa i ,Äppel
viksstil-. Terrängen är baramera kuperad,
villorna ära vita och både flera och större,
och överallt finns det mängder och åter
mängder av blommor. Middagen började i
den vackra trädgården med halstrad skin
ka, som tillagas över en öppen koleld s. k.
»barber que-. Efter en trevlig kväll blir
jag inbjuden att stanna kvar över natten,
jag slipper således bekymret för rum.
Påföljande kväll har Svenska Ingenjörs

klubben sammanträde med middag, och
Mr. Elving inbjuder Mr. Aastrup och mig
att närvara. En vanlig sed i U. S. A. är, att
gäster v. dyl. tillfällen bli uppmanade att
berätta om sig själva. Man får resa sig upp
och tala om varifrån man kommer, vad
man har för arbete hemma, vad man gör i
Amerika och varför man är ute m. m. Så
är det även här, och jag berättar min van
liga historia, att jag kommer från Gustavs
berg och rest ut för att studera och arbeta
inom mitt gebiet, plastbranschen.
Efter middagen kommer en äldre gentle

man fram till mig och sa »Jasså Du kom
mer från Gustavsberg - min fru är född
där, hon skulle säkert tycka det vore roligt
att träffa Dig. Ingen från Gustavsberg har
besökt oss här under de 35 år vi varit här!
Hans fru hette som flicka Agnes Sävström
(Lundin). Javisst gärna, säger jag. - Någ
ra dagar senare ringer jag dem och blir
hembjuden. Det blir ett hjärtligt motta
gande! Värdinnan är trots sina 50 år både
till sätt och utseende som en 35-åring! Fak
tiskt den yngsta 50-åring jag hittills mött
i mitt liv. Mr. Olson är ingenjör och var,
innan han pensionerades, chef för gatu
kontoret i San Fr. Nu ägnar han sig, fylld
av verksamhetslust, åt sin egen konsul
terande ingenjörsbyrå. Paret har tre vuxna
barn, två döttrar och en son.

Familjen har inrett ett synnerligen vac
kert hem åt sig i en stor pampig villa på
8-10 rum med hänförande utsikt över
Stilla Oceanen. Hemmet är smyckat med
konstsaker från Gustavsberg - till antalet
fler än vad jag någonsin sett i ett hem här
i Gustavsberg eller annorstädes. Källaren
är inredd till biograf med parkett och
t. o. m. särskilt maskinrum. Mr. Olson har
själv tillverkat en filmapparat och har ock
så själv tagit upp ljudfilmer d. v. s. gjort tal
och musik till sina filmer.
Vi pratar Gustavsberg, och jag får den

uppfattningen, att fru Olson har sitt hjär
ta kvar i Gustavsberg, trots alla åren i
U.S.A.
På lördagseftermiddagen bjuder fam.

mig på en biltur till Muir Noods National
Monument i Mill Valley för att bese de gi-.
gantiska redwood-träden, 1000 år gamla, de
största ca 5 m. i diameter och jag tror ca
75-100 m. höga.
Vädret var strålande som vanligt, och

färden gick över Golden Gate Bridge ut
till landet upp efter slingrande bergsvägar
till Mill Valley, Genom den stora vackra
parken ringlar en idyllisk _liten bäck. Vi
vandrar under de pampiga träden och
känner oss mindre än vanligt. Det är gan
ska svalt, då endast enstaka solstrålar silar
emellan jätteträden.
På hemvägen passerar vi en fiskhamn

med 100-tals fiskebåtar vid kajerna. Här
säljes stora nykokta krabbor och Mr. 01-
son köper några stycken och så åker vi
-hem» och avnjuter en liten fin krabbsupe,
Som minne av fiskhamnen blir jag för
ärad ett stort vackert snäckskal.
Även följande dag, en söndag, ringde

mig fru Olsson och bjuder mig över. Det
var Mors dag, och barnen skola komma
hem. Efter en kopp kaffe toga vi faderns
och sonens bilar och åkte över till Zoo. Där
finge vi vara med på en nära nog cirkus
uppvisning av sälar. De summa ikapp,
-sprungo på land», klättrade i trappor,
döko från höjder m. m. Därefter bjödo
»barnen» på en god och trevlig middag på
en restaurant, sedan skildes vi från dem,
•barnens for hemåt i sin bil och vi andra
tre åkte »upp i topp». Däruppe i det runda
topprummet njuta vi av den härliga utsik
ten över hela staden. Det är en god av
slutning på en trevlig veckohelg. Med ett
visst vemod skiljas vi något senare åt ute
i den kalla San Francisconatten, jag för
att rätt snart återvända till Gustavsberg
och familjen Olson för att leva vidare i det
stora landet i väster.
Jag ber att få tacka fam. Olson för den

stora vän1ighet och gästfrihet Ni visade
mig under de dagar jag hade nöjet att gästa
Er. Samtidigt ber jag att å min och alla
gustavsbergares vägnar få önska Er en
riktigt God Jul och Ett Gott Nytt Ar!

Tore



GGSTA SBERG.ARE).

Julevangeliet börjar: "Och det hände
s'g' vid den tiden att från kejsar Augus
tus utgick ett påbud att hela världen
skulle skattskrivas." Ja, nu skall vi
icke taga julen ,i förskott, jag vill bara
säga, att från iKungl. Maj:t utgick ett
påbud, a.tt Gustavsberg och lngarö kom
muner skulle sammanslås och därför
har de tu blivit ett. Därför passar det
också med en församlingskrönika om
Ingarö i tidningen Gustavsbergaren, ty
vi är ju alla "gustavsbergare", Som
maren 1951 den 24 juli gick Ingarö

· kyrkliga sykrets' försåljning av stapeln.
Den gynnades av det mest strålande vä
der och gav ett gott resultat. Dessa me
del är välbehövliga för Ingaröhemmet.
Första advent 1951 firades i kyrkan
med sång av Ingarö hembygdskör och
ett ljuståg av skol:barnen. Tredje sön
dagen i Advent hölls julfest för alla
Ingaröbarn. Omkring hundra barn
trakterades med choklad och Iussekat
ter och annat gott. Dessutom fick varje
barn en stor påse full med frukt och
gotter. Barnen roades på vanligt sätt.
Ingarö kyrkliga sykrets hade ordnat
festen och skötte även serveringen. Jul
dagsmorgonen hölls två julottor, Ingarö
hembygdskör medverkade med sång vid
båda ottorna. Nyårshelgen firades på
traditionsenligt sätt. Konfirmationsun
dervisningen pågick sedan under hela
vårterminen. Den 20 och 21 maj kon
firmerades 6 ungdomar: Marianne Lind
ström, Inga Maria Johansson, Anne-Ma
rie Jansson, Harriet Margareta Lars
son, Lennart [van Johansson, Lars Nils
Evald Gustavsson.
Under år 1951 föddes 8 barn, därav

3 gossar och 5 flickor: Irma Ingela
Elisabeth Severin, Leif Ake Tallqvist,
Inga-Lill Birgbtta Nyberg, Bengt Gun
nar Nilsson, Anna Kristina Löfstrand,
Louise Birgitta Nystedt, iKarl Tommy
Michael .Spanier, Eva Annika Christina
Carlsson.
De som avgått genom döden är 13

personer; därav 5 män och 8 kvinnor:
Alma Augusta Holmberg, f. öhman från
Brunnsnäs, Julia Emilia Qvarforth från
Kolström, Karl Arvid Harglin från
Skälsmara, Ingeborg Larsson, f. Karls-

son från .Skälsmara, Anna Josefina
Hammar, f. Jansson, från Kolström,
Karl Herman Järman frän Skenora,
Oskar Fredrik Vilhelm Lundberg från
Ingaröhemmet, Hilda Augusta Vilhelmi
na Jansson f. öhman från In:garöhem
rnet, Gunhild Maria Karlsson från Berg
vik, Alma Charlotta Cecilia Ärlund från
Färgholmen, Maria Kristina Johansson,
f. Pettersson från Ingaröhemmet,
August Oskar Pettersson från Skälsma
ra, August Andersson från Gamla Kloc
kargården.
Under år 1951 inflyttade 64 personer,

därav 31 män och 33 kvinnor. Utflyt
tade gjorde 83 personer, därav 38 män
och 45 kvinnor.
Hela folkmängden som vid årets bör

jan utgjorde 607 personer, därav 316
män och 291 kvinnor, utgjorde vid årets
slut 583 personer, därav 307 män och
276 kvinnor, och har folkmängden så
lunda under år 1951 minskats med 24
personer. Under året har 3 äktenskap in
gåtts. Den 3 febr. Arne Albin Löfstrand,
Evlinge och Ulla Charlotta Malmstedt,
Skälsmara. Den 17 juni Erik Alfred
Larsson, Skälsmara och Barbro Signe
Marianne Lindgren, ,Sandviken. Den 31
dec. Hans Gösta ,Eriksson, Atervall och
Agnes Brendlien, Atervall. Genom dö
den har upplösts 3 äktenskap, därav 2
genom mannens död och 1 genom kvin
nans död.
Församlingens äldste innevånare är

f.d, ,provinsialläkare Knut Lindhe, Läms
haga, född 2/2 1858.

;Söndagen den 11/5 1952 firades en
församlingsdag, till vilken särskilt för
samlingens gamla hade inbjudits. De
gamla hämtades med bilar och deltog i

Som sagt var
Likgiltighet för vår vardags

värld är en lika stor brist som
ytligheten och snobberiet. Ty
det är i den dagliga kontakten
med våra ägodelar, med servi
sen på vårt bord, gardinen i
fönstret, blomvasen på hyllan,
i umgänget med de goda, tjänst
villiga redskapen och det äkta
arbetet, som vi få lyssna till
materialets röst, uppleva form
och färgspel och glädjas åt
brukskonstens skönhetsvärld.

Ake Huldi
i Form

högmässogudstjänsten. iDärefiter ,bjödos
de på kyrkkaffe och underhållning i
skolan, vid vilken Ingarö Hembygdskör
medverkade.

Kyrkliga sykretsens ärliga försälj
ning gynnades icke i år av något vac
kert väder utan måste i stället hållas
inomhus i skolan. Trots regnet blev
resultatet gott.
Ingarö kyrka ombygdes 1932 varvid

predikstolen flyttades till sin nuvaran
de plats, Den hade förut varit ovanför
altaret. I predikstolens ställe måste där
placeras en altartavla. Det blev en tav
la som skänktes av grosshandlare Jo
hansson på Södra Lagnö. Den tavlan
hade tidigare hängt i Kungsholms kyr
ka, dit den skänkts under slutet av
1700-talet av en köpman, som votiv
gåva för räddning ur sjönöd. Tavlans
motiv är hämtat ur Jobs bok och före
ställer Job och hans hustru, Job lig
ger naken utsträckt och angripes av
sina plågoandar. Motivet är f9ga upp
lyftande och därför har man målat till
i en halvcirkel ovanför tavlan den tri
umferande Kristus. På så sätt skulle
.Iob tänkas uttala orden: "Jag vet att
min förlossare lever." Denna tavla som
är en kopia av en van iDyck hade nog
på grund av sitt föga konstnärllga vär
de avyttrats från Kungsholms kyrka.
Därför önskades att Ingarö församling
fick en ny altartavla. ,En sådan har nu
efter många mödor och. bekymmer kom
mit till stånd och utförts av konstnären
Einar Forseth. Söndagen den 9 nov. in
vigdes den nya altartavlan av biskop
Manfred Björkquist. Den nya altartav
lans motiv är hämtat från Lukas evang.
5: 1-11, d.v.s. båtpredikan. Den före
ställer Jesus predikande från en bät,
jämte honom sitter i båten en ung kvin
na och en liten gosse jämte en äldre
man. Bakgrunden bildar, kan man säga,
Nämndöfjärden. Det är en altartavla
som passar i Ingarö kyrka. Alla som
har sett den, har tyckt mycket om den.
Den utstrålar ett sådant lugn och fär
gerna är både ljusa och harmoniska.
Samtidigt invigdes ett nytt antepen
dium, som utförts på Libraria, efter
komposition av fröken Märta Gahn. Hon
har även stått för det nya predikstols
klädet. Medlen till dessa båda senare
har helt erhållits ur framlidne direktör
Gunnar Magnussons minnesfond, som
även bidragit rn.ed en stor summa till
altartavlan. Ingarö Kyrkliga sykrets
har bekostat ett nytt draperi och en ny
kappa till predikstolen.
Dessutom kan nämnas att kyrkbussen

Domssöndagen besökte Ingarö kyrka.
Till aist får jag både till Gustavsbergs

och Ingarö församlingar framföra en
önskan om en god helg.

Carl G. Wilson.



Gamla tiders
på lngarö

skola

Redaktionen har haft vänligheten an
hålla om ett bidrag från Ingarö för Gus
ravsbergarens . julnummer, en anmodan
som jag gärna vill efterkomma, men frå
gan är vad man skall skriva om, som kan
intressera tidningens läsare. Några nyhe
ter har jag icke att komma med, men det
kanske kan intressera en och annan att
höra något om 1800-talets skolväsende.

Redan i slutet av 1700-talet lät friherre
Cederström på Beatelund uppföra ett
skolhus invid prästgården vid Pilhamn.
Byggnaden finns ännu kvar, men har ej
på många år varit använd för sitt ur
sprungliga ändamål. Denna skola var dock
från början endast avsedd för Beatelund
med underlydande och dess förste lärare
var ingen mindre än Samuel ödmann,
om tjänstgjorde både som lärare och
präst eller rättare som huspredikant hos
den mäktiga baronen. Till avlöning åt
-skolmästaren- anslog Cederström avkast
ningen av tvenne frälserärrtor, som för
några år sedan inlöstes. Kapitalet förval
tas nu under namn av Cederströmska
skolfonden och räntan ingår i skolkassan.
Man har nog anledning misstänka att den
undervisning, som den tiden meddelades,
icke var av så genomgripande art då ju
mångas åsikt var den, att bokliga kunska
per för menige man var, om icke direkt
skadliga så dock ganska onödiga.

Så småningom gick det dock upp för de
styrande - regering och riksdag - att
något måste göras för folkundervisningen
och så utkom 1842 års Kungl. Stadga för
folkundervisningen i riket att träda i kraft
fr. o. m. år 1843.
För behandling av denna stadgas be

stämmelser och för val av skolstyrelse
hölls den 15 januari 1843 sockenstämma i
Ingarö och från dess protokoll citerar vi:

-Sedan Herr Kontraktsprosten hälsat de
närvarande med tillönskan om Guds frid
och välsignelse upp1ästes stör~e delen av
den Kungl. stadgan och därefter några
momentar av Högvördigste Domkapitlets
cirkulär 3 § nr 7 för sistlidet år.»
Härefter följde val av »styresmän för

skolstyrelsen» vartill enligt »begivande
utsågs Herr Baron och Riddaren G. Leu
husen, Herr Baron A. Cederström, Herr
Baron Fredrik Leuhusen, Herr C. G. Luc
kou, Stephan Westerberg i Långvik och
A. G. Mattsson i Skälsmara. Valet skedde
enligt Kungl. Stadgans 2 §:s medgivande
för obestämd tid.

Lärotiden för ungdomen bestämdes från
den 1 febr. tiH medie av juni månad och
från 1 sept. till den 1 dec. varje år. De två
första dagarna i veckan ansågs vara tjän
Iigast både för läraren och barnen. Läro-

timmarna från 9 till 12 f. m. och från 2 till
4 eller 5 allt efter årstiden.
Enligt andra momentet av K. Stadgans

4 § beslöts för härvarande skolrums eld
ning under vintermånaderna 2 famnar
upphuggen bryggved vilken av skolstyrel
sen årligen på varje hemman fördelas och
genom dess åtgärd eller tillsägelse till
komministerbostället anskaffas. Den när
varande skolläraren (komminister C. G.
Cronstedt) avsade sig inskrivningsavgif
ten, åtminstone av de fattigare barnens
föräldrar. För bildande av skolkassa be
slöts enligt den nådiga stadgans 4 § 4
mom. 2 skilling banco av varje mantals
skriven person årligen.

Uppbörden härav trodde de. närvarande
att ortens hedervärde kronofogde emot ett
billigt arvode sig åtaga, att densamma vid
den vanliga kronouppbörden indriva och
det i synnerhet då alla voro ense därom
att i annat fall denna avgift sällan eller
aldrig till sitt fulla belopp inflöte samt
vore ett medel att bidraga till de fattigare
barnens uppfostran i dygd och kristen
dom. I övrigt påminde kontraktsprosten
envar att lägga på sitt hjärta den omtanke
som Riksens ständer haft för vår ung
doms såväl timliga som eviga välfärd, att
på allt sätt söka bidraga till det stora ända
målet: människosläktets förädling och
uppfostran.

Detta var alltså församlingens första
konfrontation med den nya skollagen och
under de första 5 åren kan man ej spåra
några klagomål, men den 20 juni 1847 gör
sig kontraktsprosten påmind:

»Sedan högärevördige kontraktsprosten
D. A. Zielfeldt den 19 eller gårdagen icke
allenast övervarit utan även själv till en
del examenerat de få barn, som under
vårterminen här begagnat skolundervis
ningen, men ehuru skolmästaren upplyste
att dels brist på födoämne, kläder och
därjämte ihärdiga frostfebrar avhållit bar
nen från skolans bevistande förklarade
Herr Kontraktsprosten sitt missnöje och
anhöll om skolstyrelsens sammankallande
till denna dag.»

Vid sammanträdet uttalade kontrakts
prosten sina bekymmer över det dåliga
resultatet och tillfrågade styrelsen vad den
ansåg man borde göra för att komma i
närmare överensstämmelse med Kungl.
stadgan och folkundervisningen i riket av
den 18 juni 1842 och K. K. av den 18 mars
1846. Skolmästaren tillkännagav då som

Prenumerera i god tid
på GUSTAVSBERGAREN

för 1953.

Avgiften är 4: -

sin åsikt att utan att en ambulatorisk skol
lärare anställdes vore undervisningen på
ön förgäves, då den stationära Ceder
strömska skolan vore belägen i ena ändan
av församlingen.

Efter lång överläggning beslöt man att
antaga klockaren och organisten Lars
Broman till ambulerande skolmästare och
skulle han därför erhålla en »tjänlig lön»
av den skyddsavgift som församlingsborna
till Kungl. Maj:t och kronan erlägger. Lik
väl kunde ingenting bestämmas förrän
man fått avvakta Högvördigste Domkapit
lets utlåtande i denna sak.

Härefter följer beskrivning över sock
nens indelning i skolrotar, undervisnings
plan, instruktion för skolmästaren m. m.
och slutligen bestämdes att protokollet
skulle justeras 8 dagar härefter.

Men för denna dag är antecknat föl
jande:

»Justerfngen avlystes 1m0 i anseende
därtill att Kungl. Maj.ts Nådiga Plakat
om Faste, Bet och Bönedagar uttryckli-:
gen säger att I sko-len sätta alla världsliga
göromål åt sido, 2d0 att undertecknad hade
nattvardsungdomens communionsdag jäm
te 90 andra nattvardsgäster som infunnit
sig både vid skrift och predikan samt
communion, varför justeringen utsattes
till den 4 [uli.»

Den 8 aug. hölls återigen sockenstämma
varvid vissa ändringar i undervisnings
planen vidtages samt bestämdes att skol
mästaren för den ambulerande skolan
skulle i lön erhålla 50 riksdaler banco om
året, men med ett halvt löfte att om han
med -nit och drift. undervisar de i hans
vård anförtrodda barnen, skulle lönen hö
jas till hela 66 riksd. 33 sk. b:o dock un
der förutsättning att medel därtill funnes.

Tiden för undervisningen bestämdes till
9 månader. 5 dagar i varje vecka från k1.
9 till 2 med ferier påsk, pingst, midsom
mar och jul.

Men ännu var svårigheterna icke över
ståndna. Det klickade fortfarande i orga
nisationen och på nyåret följande år hade
kontraktsprosten åter blandat sig i leken
och ville ha en diskussion med skolstyrel
sen rörande barnundervisningens rätta ut
övande i de flyttbara skolorna. Den 9 ja
nuari sammanträdde skolstyrelsen i när
varo av kontraktsprosten Zielfeldt och
återigen ventilerades de gamla frågorna.
Lärar1önen var ju tidigare bestämd men
diskuterades ånyo och det förefaller som
att ingen lön hade utbetalts av det skäl att
medel saknats. Församlingen indelades nu
efter ledamöternas antal i 6 rotar och var
je ledamot skulle hava tillsyn över sin
rote och noga tillse att föräldrarna höllo
sina barn till en flitig skolgång.

Den 30 januari upptogs skolfrågan ånyo
och nya bestämmelser tillkom, men härtill
kanske vi kan återkomma en annan gång.

A.Z.



GUSTAVSBERGARE}..~

Glimtar
Gustavsbergs

fabriker

från

Vid Berliner Festuioclie hade Gustavs
berg utställning på Gallerie Bremer och
fick därvid en strålande presskritik. Även
i radioutsändning flödade berömmet och
kunskapen om Gustavsbergs keramiska
utveckling spriddes vid två visningar ge
nom den kände arkitekt Hoffman. Utställ
ningen, till vilken Gustavsberg inbjudits
att representera Sverige, var ordnad av
Svenska Institutet, UD och Svenska Slöjd
föreningen.

En kurs i arbetarskydd startade med föreläs
ning av kanslichef Erik Thörnberg den 22
oktober och har sedan fullföljts under
medverkan av sekr. lngvald Söder lund och
docent Ake Nyström. Föreläsningarna har
hållits på Fölungen och arrangörer har va
rit ABIF och Fackföreningen i samarbete
med företaget.

En schacktävling mellan HPF och TPF star
tade den 4 november. Särskilda tavlor med
pjäser har upphängts i respektive fabrikers
lunchrum, på vilka spelets gång följes med
växande intresse. För HPF föras pjäserna
av Wilhelm Olson, för TPF av Anton
Andersso-n. Matchen kommenteras av vår
medarbetare på annan plats i tidningen.

Slcyddskommiuen hade studieutflykt den 28
oktober och besökte Föreningen för Arbe
tarskydds utställning, Birger Carlson & Co
och Elektrolux verkstäder på Essingen, där
säkerhetsingeniör Fellenius visade fabri
ken och gav en redogörelse för skydds
arbetet. Vid kommittens sammanträde
diskuterades studieutbytet och beslöts prov
av nya typer av skyddsglasögon och inbju
dan till en tävling mellan fabrikerna för
nedbringandet av antalet olycksfall och
frånvarodagar.

HPF:s personal/est hölls den 8 november på
Rotundan med köttbullar, gräddtårta, myc
ket sång, skämttävlingar och dans. HPF:s
korplag i fotbel] fick mottaga särskilt till
verkade porslinsmedaljer för sin bravad
att erövra fabriksmästerskapet. Italienarna
frambringade ljudliga hemlandstoner och
stämningen var uppåt.

Den nya gustavsbergsfilmen, »För bättre bo
städer» hade premiär den 16 oktober i sam
band med Svenska Värme- och Sanitets
tekniska föreningens årsmöte på Medbor
garhuset. Filmen mottogs med stort in
tresse och har sedan dess visats i olika

sammanhang för omkring 1500 personer.
Häromdagen visades den i samband med
Byggnadsföreningens sammanträde för
fullsatt hus. Den mottogs med synbarlig
uppskattning och intresse. Förfrågan har
redan inkommit från Island och Finland att
få låna filmen. En engelsk version av fil
men är klar och tysk och fransk text under
framställning med syfte på exportmarkna
den. Filmen har också visats för husmöd
rar i Gustavsberg och en smalfilmskopia
finns på personalkontoret för utlåning till
föreningarnas sammankomster.

Vår rullande utställning hade prermar
Hässleholm den 2 november vid Sveriges
Rörledningsentreprenörers landsortsför
bunds årsmöte. Bussen var uppställd på
stora torget och besöktes av c:a 1000 per
soner och väckte stort uppseende. En in
teriör av bussen visas här intill.

SIF:s avd. 74 i Gustavsberg hade höstmöte
på Värdshuset den 14 november. Sedan
dagordningen genomgåtts och rapporter
lämnats från företagsnämnden, förhand
lingsläget o. d. diskuterades åtgärder för
större livaktighet inom avdelningen. Tore
Forsman gav intressanta glimtar från sin
Amerikavistelse och visade en rad av trev
liga bilder.

Forslagskommitteti har vid novembersam
manträdet tilldelat premier för förbätt
ringsförslag till ett belopp av 2050 kr och
fick vid samma möte in en ny rad av syn
nerligen goda och intressanta förslag. I
studiesyfte deltog i sammanträdet trenne
representanter från Kar1holms Bruk.

Från korpidrotteti kan noteras att Gustavs
berg tog 2:a lagpris i korpmästerskapet på

cykel den 5 oktober, 1:a lagpris i en fyr
klubbsmatch mellan LM:s Kassaregister,
Telesignal, Alpha och Gustavsberg den 11
oktober i orientering, och 2:a och 7:e lag
pris i orienteringsbudkavlen den 26 ok
tober. I nattorientering kom vi hem sent,

I korpmästerskapen i fri idrott noteras
fina tider av Valfrid Berglund på 3000 me
ter, där tiden blev så pass god som 4,08.0.
I damklassen vann Torn Severin slungboll
med 43.72 m.

Under sista kvartalet har besöksström
men sinat något och håller sig nu till c:a
500 per månad. Som vanligt har vi gästats
av konsum- och husmodersgrupper, sko
lor av alla slag, fackmän ur olika yrkes
grupper och enstaka utländska beundrare
från när och fjärran. Bland besökarna kan
nämnas tyske ministern med familj, japan
ska ministerparet och professor Reyes vid
Mexikanska utställningen.

Företagsnämnden har gått in för brev
kursen om -Aktiva företagsnämnder- och
studerar nu breven gruppvis och enskilt
med stort intresse. Arets sista sammanträ
de hölls den 5 december. Nämnden gjorde
samtidigt studiebesök på Studion och
Konstgodsavdelningen och fick vid sam
manträdet en redogörelse om emaljfram
ställningen för våra badkar. Från förslags
verksamheten rapporteras från januari
till november 50 förslag, av vilka, de flesta
premierats med tillsammans 5.000 kr.
Skyddskommitten redovisar för 3:e kvar
talet 30 olycksfall och 570 därav följande
förlorade arbetsdagar.

Vi återkommer i nästa nummer med
närmare redogörelse för sammanträdet.

G.Dbg.
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2. Att sälja porslin

Det finns tyvärr fortfarande en del
människor som anse, att folk, som
sysslar med försäljning, inte uträttar
ett produktivt arbete. En sådan in
ställning är måhända en kvarleva
från tiden före den moderna indu
strins uppkomst. Då gällde det först
och främst att kunna producera olika
varor. Försäljningen gick av sig själv
och behövde inte ägnas någon mera
omfattande uppmärksamhet. Behov
fanns det som regel för de tillverkade
varorna; i synnerhet när inga andra
konkurrerande artiklar kunde erhål
las i stället.

Den tekniska utvecklingen har nu
medfört att man betydligt bättre be
härskar tillverkningens problem. I
regel finns det också ett flertal kon
kurrerande artiklar att välja mellan.
Det har allt mera blivit en fråga om
att kunna tillverka sådana varor som
gå att sälja.
Försäljningen har härigenom på

ett helt annat sätt än tidigare trätt i
förgrunden,och den moderna försälj
ningsapparaten har ett stort ansvar,
och kraven på en försäljare är stora.

Vad innebär försäljning?

All försäljning innebär att en vara
övergår från säljaren till köparen.
Mot en viss ersättning som oftast
bestämts i skriftligt avtal, övergår
äganderätten till och ansvaret för va
ran till köparen. Säljaren är enligt
köpeavtalet skyldig (om inget för
behåll gjorts) att leverera. varorna
enligt avtalet till fastställt pris, och
hans ansvar för varan upphör i regel
med detta.

Varje köp och försäljning har ock
så kan man säga en juridisk sida, vil
ket vi inte närmare skall gå in på.

I och med att den färdiga produk
ten står i vårt lager, ger den en signal
om att den vill ut och fullgöra sina
plikter. Försäljningsavdelningen har
då till uppgift att samordna företa
gets resurser med inriktning på det
gemensamma försäljningsmålet. Må
let är givet. Det gäller att sälja mera
och sälja till bättre ekonomiskt re
sultat.

arbetar

Försäljningsavdelningen HPF.

Hur är då försäljningsavdelningen
organiserad på HPF?
I spetsen för försäljningsavdel

ningen står Helmer Calmernäs, han
är "kaptenen" i "laget". Han är cen
terforward och skall leda "kedjan",
och se till att samspelet och anfallen
flyter mot det givna målet.

Medspelarna i kedjan Gustav Ry
dell, Gustav Neuman, Edvard Sand
berg, Sture Fredblad, Arnold Erde
ryd, Lennart Fagerström, Karin
Fredblad har olika uppgifter i laget,
och här gäller det naturligtvis precis
som på fotbollsplanen att (an-j pass
ningarna och samspelet är organi
serat så utdelning i "mål" blir det
bästa.
Halvbackskedjan eller det upp

byggande försvaret, vilken "anfalls
kedjan" har att falla tillbaka på är
stark. Här finns det många "Jullen
Gustavsson" samt "Olle Ahlund",
som ser till att passningarna serveras
efter det "raka spårets" melodi.
Försäljningen de senaste 7-8 åren

har skett direkt från försäljningsavd.
i Gustavsberg till enskilda grossister
och detaljister, samt till konsumtions
föreningarna genom K. F:s försälj
ningskontor.

Läget har hastigt svängt om, och
bara på det senaste halvåret har det
blivit mycket hård konkurrens på

KF :s försäljningskontor säljer 75 miljo
ner kr. specialvaror per år till
200 konsumtionsföreningar.

porslinsfronten, beroende på stor
ökad import och produktionsökning
vid de svenska fabrikerna.

Det har givetvis sina problem med
försäljning i skärpt konkurrens. Ge
nom produktionsökningen har vi i
höst för första gången på allvar och
på länge visat litet mera utåtriktad
aktivitet. Kontaktresor har gjorts
från norr till söder såväl till den pri
vata handeln som konsumtionsför
eningarna, Vidare har kampanjen
"Gustavsbergs på bordet" bidragit
till ökad aktivitet på båda håll. Och
på möten och sammankomster landet
runt har vi bidragit till att sprida
Gustavsbergs på bordet.

Vi har också andra problem med
"försäljning i skärpt konkurrens".
Det gäller (i viss mån) att anpassa
sig till vad folk vill ha och tillverka
till priser som passar deras kassa..
Och har någon fabrik dessa förut
sättningar: att tillverka estetiskt,
hållbart, prisbilligt porslin, så borde
det vara Gustavsberg. Inte alla fab
riker har en Stig Lindberg eller en
professor Vilhelm Kåge.

Orderna kommer till Gustavsberg
från K. F :s försäljningskontor

När en försäljare på ett försälj
ningskontor har gått en "rond" med
sin kund, och sålt så mycket "Gus
tavsbergs" som föreningen anser sig
kunna sälja under en viss tid, skrivs
ordern ut på försäljningskontoret
och vidarebefordras till oss. Order
skriverska här är Viola Gavazzeni.
Ordern passerar först kortföringen.
Vi vill nämligen följa beställningar
na och se efter vad som säljs, ty i
dag får en fabrik se till vad folk vill
ha och inte producera bara för pro
duktionens egen skull. En viktig de
talj som många fabrikanter inte har
insett, trots att vi är inne i "köpa
rens marknad".

Efter kortföringen går ordern ut
till förman Erik Karlsson på expedi
tionen, och här har nu "mannen som
vet allt", Gunnar Pettersson, att ta
hand om ordern. Här gäller det att
samordna orderna, först förenings
vis, kundvis, och sedan "datovis", så
inte den senaste inkomna ordern ex
pedieras först. Och här kan man säga
att det gäller att organisera. Det skul
le ta spalt-decimeter att relatera des
sa problem, ty att slå G. P. på fing
rarna om såsskålen till 17-85 Väster-
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Jag sitter här

och räknar in solglimtar. De är inte flera
än att man gott kan hålla reda på dem så
här i början på november. Det var den
där, den nittonde oktober, då morgonsolen
blänkte till ett ögonblick mellan molnens
regngrå traskanter. Den tjugonionde lyste
den vid flera tillfällen, som den kunde göra
i nästan glömda senhöstdagar för längesen
och så var det en gnistrande, grann solned
gång i början av november. Men de sol
glimtarna kan man väl knappast skriva, om,
de har ställt till nog trassel. Annars plikt
medvetna människor släppte allt de hade
för händer och höjde blicken mot himme
lerr. Produktionen avstannade, arbetsmark
nadens läge försämrades, handelsbalansen
åkte på sniskan och det uppstod panik på
börsen i generalens land. Men det varade
bara några ögonblick, blickarna sänktes,
produktionsapparaten malde väloljad och
allt återgick till den heliga Ordningen, men
solglittret levde länge som ett förvirrande
villosken i en otidsenlig drömmares skum
ma pupill.

Men det finns

solglimtar av många slag. Låt mig åter
berätta min väninna Juttans historia, om
hur hon häromkvällen höll på att bli kve
rulant. Det faktum att hon inte blev det,
det är det som är solglimten. Nu har jag
ändrat stilen lite i Juttans framställning för
att den skall passa under den här rubriken
som jag fortfarande inte är mamma till.
Juttan bor i Hästhagen vid någon av häst
vägarna och är gift med Alfred, och Alfred
hade just den dagen lagts in på det stora
sjukhuset, för en liten men dock operation.
Doktorn hade lovat Juttan, som har små
barn hemma, att få ringa omkring klockan
tjugo, så skulle hon få veta hur det gått för
hennes Alfred. Nu har inte Alfred och
Juttan telefon, vad det nu är för slarv, en
liten bagatell på tvåhundra är väl en ringa
penning för att få tala i telefon arton minu
ter per dag. Och den lilla, lilla kvartals
avgiften, säger ni, ja men ni får ringa runt
samhäl1et dessutom. Alltså besteg Juttan
sin cykel strax före tjugo och hoppade av
vid Kungliga telegrafverkets kiosk i Häst
hagen. Den var upptagen och Juttan ord
nade kö. Någon muttrade, skramlade och
hade sig därinne och snart kom en ilsken
karl ut och rapporterade att automaten var

full av tioöringar och vägrade att sluka
flera, inga mer samtal där i kväll.

Kvickt som tanken

for Juttan till Villagatan, tji fick hon, den
var sönderbruten. Där stod hon, regnet
skvalade, klockan tickade över tjugo, hon
började bli nervös, hade börjat sakna
Alfred redan när det blåste i fabriken, det
var första gången de var skilda åt och det
kändes ovant och oroligt. Juttan mm an
nars var en saklig och klarögd kvinna blev
med ens ett vimsigt fruntimmer. I stället
för att åka hem och vänta lugnt till när
maste besöksdag, framhärdade hon i sina
försök att besvära K. Telegrafverket med
sina privata små bekymmer. Regndroppar
na låg som glittrande pärlband på vänliga
lyktors bräm hela Algatan framåt, asfalten
glänste och det stora vattenhjulet var vac
kert i sin vila, men det såg inte Juttan, hon
såg bara för sin inre förvillade blick, effek
tiva sjuksköterskor i sterila operationsalar,
män i vitt och Alfreds bleka ansikte. Tele
grafstationen stänger klockan tjugo så där
stod Juttan igen. Inte ens då gick det upp
för henne att hon borde återvända hem och
låta K. Telegrafverket vara i fred, att det
finns läkare, med förlegade humanitets
ideal, som tillåter att man besvärar dem
efter klockan tjugo, det kan väl i rimlig
hetens namn inte K. Telegrafverket rå för.
Juttan vimsade vidare.

Nu åker jag

till Grindstugärde, tänkte hon, där finns en
kiosk, och där bor Alfreds moster, och det
skall bli skönt att få lipa ut hos en män
niska, för nu var hon riktigt förtvivlad.Den
kiosken var inte upptagen, inte överfull,
inte sönderbruten. Trots tillståndet lycka
des Juttan få tioöringarna instoppade och
numret slaget. Det tog en stund innan
avdelningssköterskan svarade. Jovisst, hon
skulle se om doktorn var kvar, ett ögon
blick bara och så försvann den rara män
niskan. Klick, sa det i telefonluren och
samtalsminuterna var till ända. Juttan ma
tade tioöringar i panik och slog numret
igen, men numret var upptaget av hennes
föregående samtal. Där i andra ändan av
tråden stod doktorn och undrade var Jut
tan blev av, när ingen svarade på hans
hallå, måste han rusa iväg, han var redan
försenad. Och Juttan, ja hon måste lämna
plats åt Bamsan som hade bråttom, hon
skulle ringa Berra i Bromma och det tog
två samtal innan dom kommit överens om
var dom skulle träffas på lördag. I sin upp
jagade fantasi hann Juttan bli änka tre
gånger under de tolv minuterna och hon
måste be Bamsan peta in slantarna och slå
numret.

Då fick äntligen

Juttan veta av sköterskan att Alfred sov
som en ängel mellan lakan och skulle vara

Jubileumslnsamlfngen

till förmån för en blivande skolorkester
fick ett fint tillskott genom utlottningen av
kapten H. A. Petterssons flaskskepp, som
syns här ovan. Även från ett par förening
ar har det kommit bidrag och för dagen
notera vi:

Tore Scholtze .
ABF .
Gustavsbergsgillet .
Flaskskeppet .
Tidigare redovisat

7: 50
10:-
10:-

700:-
1.441: -

2.168: 50

300 lotter a 1: - på skeppet finns just nu
ännu kvar. Om någon läsare vill försäkra
sig om en lott går det ju att skriva.

Vår insamling pågår till den 31/12 1952.

tillbaka hos henne om en vecka. Och Jut
tan, ja hon tumlade ut lycklig, våt och
oändligt tacksam, en smula skamsen också
över att ha besvärat K. Telegrafverket så
i onödan. Jaa, sa Juttan, när man stod där
i kioskens egyptiska mörker och var så för
tvivlat nervös, så man omöjligen endast på
känseln kunde få in pengarna, då var det
farligt nära att jag hade blivit kverulant.
Som hon Kajsa, du vet, som är lyxfru och
går hem redan klockan tretton och roar sig
vid spis och diskbänk, hon tycker att det är
förfärligt att telegrafen är stängd mellan
13 och 16. Det förstår väl varje ansvars
medveten kvinna att K. Telegrafverket, K.
Generalpoststyrelsen och K. förlåt Kon
sum, inte kan ta hänsyn till andra än till
dom som arbetar hela dagen. Det där med
hem, man, barn, disk, tvätt, matlagning,
städning och sådant får man väl småpyssla
med på fritiden, sa Juttan.
Du kunde ringt hos mig, föreslog jag.

Asch, man vet aldrig vad du är på för hu
mör, sa Juttan.

Vad jag sa?

Vad skall jag säga i den här spalten. Jag
hoppas att det blir mö till julafton. God
jul på er.

Edla Sofia.

(Jag ser nu att vi förväxlat rubrikerna Sol
glimtar och Saltstänk. Men jag låter det stå,
för att uppliva gamla minnen! Redaktören.)
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Min hobby
XIII.

Ja det är nog inte bara en utan flera. Re
dan som tvååring blev en avskuren Iimp
kant i min fantasi en -tili båt». Som grabb
var jag mest på klappbryggan, nedanför
Värdshuset och seglade med barkbåtar i
olika modeIIer och storlekar hela dagar
na. De flesta blev riggade sorrr -Diana av
Väddö», men några blev också ångbåtar.
Med ett snöre på en käpp bundet i fören på
båten sprang jag baklänges och drog för att
se hur stora vågor den kunde göra. I ivern
såg jag mig ej för utan triIIade själrv i vå
gorna flera gånger. Min morfar hade även
en segelbåt med namnet Svea. Förutom
fock och sprtsegel hade den också topp
segel. Jag minns en söndag 1902 när vi hade
seglat tiII Saltsjöbaden (långresa på den
tiden) och skuIIe segla hem. Det hade blåst
upp en sydvästlig storm, men som morfar
var en gammal skutskeppare, så bekom det
ej honom något, fast jag skuIIe helst ha ve
lat rott hem. Vi halade upp draggen och
hissade seglen samtidigt som Gustavsbergs
-fyran- backade ut från ångbåtsbryggan,
Vi höII sedan precis samma fart som den
ända tiII Tjustviksholm, där brast ena van
tet så vi måste stanna där och taga ned
seglen. Glad var jag. Den resan kanske tog
bort seglarlusten hos mig, så när jag skaf
fade mig egen båt blev det en motorbåt.
Det var något lugnare och samtidigt kunde
resorna utsträckas betydligt längre. Kan
man tänka sig en bättre avkoppling för en
industriarbetare, än att på lördagsmidda
gen gå ned till båten, kasta loss, starta mo
torn och sticka ut till skärgården med aIIa
dess kobbar, skär och gäddor. Samtidigt
med att jag skaffade mig min första motor
båt 1916 började jag med min andra hob
by, amatörfoto, skioptikonbilder och sedan
även färgfotografering. I början av dessa

Eucia
Vak upp ur morgonblunden
och äten och må väl,
det fröjdar Lucia utav hjärtat.
Hon Önskar eder alla
så fröjdefull en jul.
För olyckor alla
bevare eder Gud.
Lucia lyser julen in med ära.

rader nämnde jag något om vågor. Sjön
har aIItid haft en viss dragningskraft på
mig, och när jag för första gången var på
Utö 1922, tog jag 60 plåtar 9X12 bara på
vågor vid Stor-sand. Till mina vågsamling
ar har jag även fått foton av Erik Wäster
berg - nordsiövågor, Agnes Lundin - vå
gor från Stilla havet, samt en stormresa
med -Drottningholm- över Atlanten av
Georg Gustavsson. Men det finns ju även
andra motiv att knäppa. I Stockholms skär
gård, som är en av Sveriges vackraste plat
ser, finns tusentals holmar och skär som
lockar en amatörfotograf. Mellan Utö och
Sandhamn finns nog ej många holmar som
jag ej varit i land på och klättrat upp på
högsta krönet för att taga en plåt och ett
färgfoto och när man sedan kommer ned
till stranden och kan lura en gädda att
hugga är det lika glädjande som ett pris
från någon fototävlan.

Gustav Blomberg

Min hobby
XIV.

När jag förr tänkte på franska bröd, så
var det alltid i ätbar form. Att det också
skulle kunna användas som prydnad visste
jag ej.
Men det inträffade, att jag fick ändra på

den uppfattningen. Det var vid ett tilifäIIe,
när jag befann mig på ett vilohem i Dalar-
na. Där sammanträffade jag med några
fruar som visade mig, att det även gick att
göra blom-broscher av franska.
Min nyfikenhet blev väckt och jag viIIe

också lära av dem, för bLommor har jag
alltid varit intresserad av. Men ganska
snart märkte jag, att det fordrades både
noggrannhet och tålamod, innan den liIIa
broschen blev färdig.
Som jag satt där och betraktade mitt

första alster så kände jag något av till
fredsstäIIelse inom mig. Blommor och fär
ger har jag alltid tyckt om och jag minns
att jag som liten flicka tyckte det var roli
gare att rita och måla än att leka med
dockor.

'I'yvärr har nu mina krafter blivit be
tydligt nedsatta efter långvarig sjukdom,
men när hemmets sysslor är färdiga och
jag får en stund för mig själv, då tycker
jag det är roligt, att ta fram mina små
-verktyg-, vilka bestå av en sax, virknål
och en nagelfil.

Och sedan, - ja då är jag helt inne i min
-blomsterhobby-. Dessa små stunder ge
mig glädje och avkoppling, särskilt nu un
der årets mörkaste tid. Då alfa levande
blommor äro borta, då tycker jag ändå,
att jag har en förnimmelse av sommar, när
jag försöker att måla något av dess färger
på blommorna av franskbröd.

Ruth Thunstrom.



Barnens julpristävling
En dag satt vår vän Sambo där nere i Afrika i sin hydda
och skruvade på radions rattar. Plötsligt fick han höra
en röst som talade om den Vita Tanden i Gustavsberg.

Det måste vara en fin skatt, tänkte Sambo och beslöt
sig genast för att tillsammans med sina vänner, giraffen,
flodhästen, buffeln, krokodilen, och den snasksugna
zebran, bege sig mot norr för att söka Vita Tanden.

Så börjar vår berättelse och vår tävling för skolbarnen. Nu ska
ni med hjälp av Calle B:s bilder och er egen fantasi fortsätta att tala
om Sambos äventyr på hans färd till Gustavsberg och hans upple
velser här.

De bästa bidragen belönas med ett pris på 15 kr, ett pris på 10 kr
och fem pris av årets ungdomsböcker. Sänd in din uppsats före den
15 januari 1953 och skriv "Sambo" på kuvertet.

l
t
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Mera om
tandläkarens arbete
I aprilnumret skrev jag om amalgamfyll

ningar och nämnde deras benägenhet att
svartna. Hos mycket unga patienter kan
det emellertid någon gång vara lämpligt att
ändå göra amalgamfyllningar i framtän
derna, vilka fyllningar dock senare kunna
bytas ut. Tandnerven, piflpan, är nämligen
hos unga individer mycket stor, och de vita
fyllnadsmedlen kunna ha en viss skadlig
inverkan på pulpan, Risken för att pulpan
skall dö och tanden missfärgas genom fyll
nadsmedlets inverkan är dock inte stor hos
något äldre patienter. Med åren avlagras
nämligen tandben (sekundärdentin) på in
nerväggarna och pulpan drar sig tillbaka.
(Fig. 1.)
I det allt övervägande antalet fall gör

man också en vit fyllning när en framtand
går sönder. Populärt kallas dessa gärna
porslinsfyllningar av patienterna. Någon
gång består också plomben av porslin, men
vanligen av ett slags transparantcement
»silikat-, Under sista åren har dessutom
plast börjat komma till användning inom
tandfyllningskonsten,

Äkta porslinsfyllningar äro omständliga
att göra och därför äro de också dyn, var
för de användas allt mer sällan. Hålet, ka
viteten som borras upp, får inte ha några
underskär och väggarna. måste luta något
utåt. (Fig. 2.) Med ett plastiskt material
tar man ett avtryck av kaviteten. (Fig, 3.)
I avtrycket stoppar man vanligen amalgam
och får på så sätt en modell av kaviteten,
en stans, som vi säga. (Fig. 4.) Stansen kan
också göras av stencement eller framställas
av koppar på elektrolytisk väg. På stansen
stansas sedan ett tunt platina folium c:a
1/1000 mm över kaviteten och angränsande
tandvävnad. Fyllningen bygges så upp i
porslinsmassa, som vibreras ner i kaviteten.
(Fig. 5.) Det hela bränn~s i en elektrisk
ugn. Vanligen måste man bränna i två el
ler flera omgångar, då porslinet har en be
nägenhet att skrumpna. Den färdiga por
slinsplomben cementeras fast i tanden.
Porslinet har ej så stor kantstyrka, men
det har stor motståndskraft mot kemisk på
verkan av munvätskorna. Cementskarven
har däremot en benägenhet att missfärgas,
vilket äventyrar det kosmetiska resultatet.
Genom att cementet så småningom minskar
i hållfasthet händer det ej så sällan att dy
lika plomber hoppa ur.

Silikatfyllningarna ära mindre omständ
liga att göra än äkta porslinsplomber, men
de kräva dock längre tid än amalgamfyll
ningar. De flesta silikatcement äro mycket
känsliga för fuktighet under stelnandet.

Därför lägger också tandläkaren oftast
gummiduk »kofferdam» runt tänderna som
skola fyllas. Sedan kaviteten borrats upp
och ev. isolerats rör man noga ihop sili
katet av pulver i lämpliga färger och vät
ska. Det smidiga cementet stoppas in i ka
viteten och med celluloidstrips pressas mas
san in i underskären och får vanligen stelna
under tryck några minuter. Sedan kräves
ytterligare c:a 10 minuters stelningstid,
men nu måste fyllningen skyddas mot ut
torkning genom vaselin. När silikatet stel
nat fernissas fyllningen för att den skall
skyddas mot munvätskorna första tiden.

Silikatfyllningarna äro mycket tandlik
nande och därför vackra. Tyvärr äro de
dock inte munbeständiga. Saliven inverkar
på cementet, som så småningom upplöses,
varvid ytan blir skrovlig och gärna får en
lätt missfärgning. Upplösningstendensen
varierar mycket hos olika individer. Hos
patienter med mycket karies, upplöses ce
mentet snabbare genom att saliven inne
håller mer syror än hos kariesresistenta in
divider, Ivriga fruktätare få också byta sina
silikat oftare..Dessa fyllningar äro även
mycket känsliga för uttorkning. Hos pa
tienter med kort överläpp eller hos mun
andare blir plomberna lätt kritaktiga och
mindre motståndskraftiga.

Silikatfyllningarna ha även den nack
delen att de ej ha så god kantstyrka. De
lämpa sig därför ej för hornfyllningar i
framtänder eller i kindtänder. I långa ti
der ha därför silikatfyllningarna varit
tandläkarnas (och givetvis även patienter
nas) sorgebarn.

Vi tandläkare hoppas därför att i plasten
så småningom få ett bättre tandliknande
fyllnadsmedel. Jag säger så småningom, ty
ännu är inte denna metod idealisk. Inom
tandläkaryrket är det tyvärr så att det tar
många år innan man kan säga om ett nytt
fyllnadsmedel håller måttet eller ej. Inga
laboratorieförsök kunna ge säkra upplys
ningar om hur fyllningarna klara sig i mun
nen. Därför är det alldeles för tidigt att
fälla någon dom om de allra nyaste plast
Iyllnadsmedlen som blott prövats kliniskt
i något år. Tidigare måste plastfyllningarna
pressas och kokas i kyvett och sedan ce
menteras fast. Dessa fyllningar höllo inte
vad de lovade. Nu finnas emellertid själv
polymeriserande plaster. Man blandar ett
pulver och en vätska och får en cement
liknande massa som stelnar i tanden på få
minuter. Materialet är mycket motstånds
kraftigt mot upplösning genom saliven och
kan även byggas ut till hornfyllningar.
Men ganska många fyllningar gulfärgas och
man vet inte heller om materialet sluter till
kaviteten hermetiskt, så att ej ny karies
uppstår. Trots allt är plast dock det mest
lovande ersättningsmedlet för silikat som
hitintills kommit fram. Den moderna tek
niken skall väl också så småningom kom
ma tillrätta med barnsjukdomarna.

Om man bortser från de estetiska syn-

punkterna är guld det bästa tandfyllnads
material vi ha till förfogande. Tyvärr bli
guldplomber dyra då de äro omständliga
att göra och de ha därför inte kunnat få
den spridning de ur kvalitetssynpunkt för
tjäna.

Guld är som fyllnadsmedel äldre än både
amalgam och silikat. Från början hamrade
tandläkaren in små tunna guldfoliebitar i
kaviteten och byggde på så sätt genom kall
svetsning upp fyllningar. Metoden ger ett
ypperligt resultat men fordrar stor yrkes
skicklighet. En större fyllning krävde även
flera timmars arbete, varför tandläkarna
och säkert även patienterna med glädje
hälsade gjutmetoden välkommen. De allra
flesta guldplomber gjutas numera och det
går till på följande vis. Man kan direkt
fylla den uppborrade kaviteten, som ej får
ha några underskär, med uppmjukat spe
cialvax. Detta modelleras sedan så att tan
den återfår sin ursprungliga form. (Fig. 6.)
Vid s. k. indirekt metod tar man avtryck
av tanden, liksom när man gör äkta por
slinsfyllningar, och gör sedan en modell,
en stans. På denna modelleras en vaxfyll
ning,

I den uppmodellerade vaxfyllningen
smälter man fast en eller flera metalltrå
dar. Vanligen användes till detta bitar av
raka hårnålar, som ha lämplig grovlek och
styvhet. Vaxavtrycket fästes vid en gjut
kon och sänkes ned i en metallkyvett fylld
med inbäddningsmassa, som röres till av
pulver och vatten. (Fig. 7.) När denna eld
fasta massa stelnat, drar man ut metall
stiftet och får då en kanal ner till vaxet.
Genom upphettning smälter och bränner
man ut vaxet. Sedan kyvetten ytterligare
uppvärmts, smältes med blästerlåga guld i
den koniska fördjupningen. För att guldet
skall flyta ned ordentligt och fylla ut for
men efter vaxet måste ett kraftigt tryck ut
övas på det smälta guldet. Den enklaste
metoden är slungning.Det finns både hand
slungor och maskinslungor. Principen är
densamma i båda fallen. Kyvetten placeras
i en svängbar ställning, som när guldet
smält sättes i en kraftig rotation. (Fig, 8.)
Genom centrifugalkraften kastas då guldet
med stor kraft in · i formen. Enligt andra
gjutmetoder kan man begagna sig av gas
tryck och pressa in guldet eller av va
cuumtryck och suga in guldet.

Gjutningstekniken har blivit allt mer
förfinad. Genom speciella vaxsorter och
inbäddningsmassor, som ha kontrollerad
utvidgningskoefficient kan man kompen
sera den skrumpning av guldet som äger
rum när det avkyles från smältnings- till
rumstemperatur. En mängd olika guld
legeringar användes i Sverige dock knap
past med lägre halt än 20 karat. Kräves
speciell styrka hos guldinlägget legerar man
guld med platina. 24 karat guld kan endast
användas på ytor som ej äro utsatta för
tuggtryek. Trots att så höga karathalter an
vändas kan guld dock missfärgas i munnen
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- speciellt om amalgamfyllningar gränsa
till guld.

När kyvetten svalnat efter gjutningen
gräves guldinlägget fram ur inbäddnings
massan, kokas i syra och putsas. Efter prov
ning och ev. justering i munnen cementeras
den fast. Genom den förfinade gjuttekniken
blir skarven mycket tunn och inverkar re
lativt lite på fyllningens hållfasthet. Om det
gäller att ersätta t. ex. ett förlorat hörn i en
framtand brukar man av estetiska skäl
göra en urholkning på framsidan. Denna
fylles sedan med silikat eller plast och på
så sätt förenas styrka och skönhet.

Alla veta vi att fyllningar inte äro några
evighetsverk även om de i gynnsamma fall
kunna hålla 40-50 år. Naturligtvis händer
det inom tandläkaryrket liksom inom and
ra yrken, att vissa arbeten inte bli fullgott
utförda. Otillräckliga fästen, slarvig stopp
ning etc. kan vara orsak till att plomber
falla ur. I de allra flesta fall, ligger dock
inte felet hos tandläkaren utan beror på att
hans resurser, fyllnadsmaterialen som stå
till buds, inte ära idealiska. Det kan också
bero på patienterna själva hur länge de få
behålla sina plomber.

De vita silikatfyllningarna lösas ju upp
så småningom. Man räknar med att de i
genomsnitt måste förnyas ung. vart sjätte
år. Varje gång plomben göres om får man
lov att borra hålet något större. Om dess
utom tanden är utsatt för nötning, uppstår
än fortare den tråkiga situationen att ena
fästet för plomben rasar. (Fig 9.) Hörnet
går och med den i de flesta fall även plom
ben. Genom tändernas och fyllnadsmedlets
nötning skatta också många amalgam- och
guldfyllningar åt förgängelsen.
I mycket stor utsträckning är det patien

ternas eget fel att en plomb inte klarar sig
så länge. Att man inte bör knäcka nötter
eller kräftklor med tänderna är ju själv
klart. Dröjer man för länge innan tand
läkarbesöket kan det hända att det blir så
litet frisk tandvävnad kvar, att det inte
trots aldrig så stor omsorg går att få till
räckligt starka fästen. Ju tidigare behand
ling - ju starkare plomber. Man kan också
säga Ju mindre ny karies - ju längre
hålla plomberna. Nya kariesangrepp vid si
dan av fyllningar eller på andra ytor av

· den fyllda tanden, kunna på kort tid under
minera fästena för plomben och så inträf
far plötsligt en krasch. Har en patient gått
så länge med ett hål att tanden måste rot
fyllas uppstår en ny fara. I en levande tand
finnes i tandbenet en mängd trådar som
skänka detta en viss elasticitet. När tand
nerven förstöres dör även dessa trådar och
tanden blir sprödare. Mycket ofta händer
det då att delar av själva tanden spränges
av med ibland katastrofal verkan för plomb
och ev. för själva tanden. (Fig. 10.) Med
tilltagande ålder ökas sprödheten även hos
en vital tand. Patienter med många och
stora plomber måste vara alldeles särskilt
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affärschef
Konsun1

.
I

Gunnar Mattsson har tillträtt sin befatt
ning. Han är född 1907 i Småland, när
mare bestämt Emmaboda. Började inom
rörelsen 1921 som springpojke, blev senare
biträde, butiks- och föreningsföreståndare,
försäljare och assistent. Som revisor har
han varit verksam inom olika distrikt, nu
senast i Östergötland med Norrköping som
hemort.

Gustavsbergaren hälsar Gunnar Matts
son välkommen i gemenskapen.

Tack!
Då vi nu lämnat Gustavsberg be vi på

detta sätt få framföra vårt varma och upp
riktiga tack till Konsums personal för den
mycket värdefulla avskedsgåvan, till för
eningens styrelse och medlemmar för gott
samarbete, till alla inom Fabriken, som vi
haft kontakt med för vänLigt bemötande,
till kommunala institutioner för stort till
mötesgående samt till alla de privatperso
ner varifrån vi fått mottaga minnesgåvor,
blommor, telegram, vänliga brev och häls
ningar.

Uppsala i november 1952
Familjen 0. G. Klaar

Till chefer, vänner och. idrottskamra
ter ett kraftigt handslag och tack för
hågkomsten på min 50-årsdag.

Gustav Möller

Då jag nu slutar vid Kils Trädgård
ber jag få tacka för de gångna åren
och önska En God Jul och Gott Nytt
Ar!

Karl V. Kindgren

För all visad vänlighet med anledning
av min 50-årsdag ber· jag få frnmföra
mitt hjärtliga tack.

Maja Nilsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
på min 75-årsdag.

Arvid Gustavsson

Nu är det jul igen. Tänk vad tiden
går. Det var inte länge sedan vi var
mitt uppe i bestyren med att klara
semesterproblemen och den ökade
invasionen av sommargäster .som
kommer under sommarmånaderna.
När detta skrives, i mitten av no

vember, har julvarorna börjat kom
ma till vårt centrallager. För flera
månader sedan började affärernas
julförberedelser med köp av allt det
som hör helgen till, ljus, lutfisk,
frukt, nötter, fikon, ja, så var det ris
grynen förstås, till gröten på jul
afton. För julskinkans del behöver
ingen vara ängslig, den är redan räd
dad. Vad för julvaror inom charku
terivarugruppen, som kommer att
tillverkas för julen har fabriken inte
bestämt sig för men de traditionella
julvarorna kan vi räkna med. Vad
beträffar julbordet kommer alltså
våra butiker att stå rustade »till tän
derna» med varor.

I år, liksom de två föregående
åren, har fabriksledningen varit till
mötesgående och låta oss hyra Föl
ungen för julmässa. Följande tider
kommer att tillämpas: 10-20 dec. kl.
14,30-20,00, 22-23 dec. kl. 9,00-
20,00 med lunchrast som våra övriga
butiker. Julafton stänges samtliga
butiker kl. 14,00.

Sorteringen på julmässan kommer
att bli som föregående år: julgrans
prydnader, leksaker, sportartiklar,
husgeråd, böcker m. m.

Vi hälsa alla medlemmar och kun
der hjärtligt välkomna till vår jul
mässa.

Under de gångna tio månaderna,
januari-oktober, var omsättningen
kr. 3.901.828: - med kr. 514.482: - i
ökning. Törs man ge sig till att tippa
årsomsättningen, tror jag, att den
kommer att röra sig om kr. 4,6 milj.
-4,7 milj.

Som föreningens studieledare kan
jag inte underlåta att nämna några
ord om vår gruppverksamhet. Gläd
jande nog har intresset för vår stu
dieverksamhet blivit något livligare.
Vi har i skrivande stund åtta studie
grupper i gång.

Em.ottag mitt hjärtliga tack till alla
medverkande i en allt i allo bussig tid
ning.
God fortsättning!

Gustav Fröberg

Plattformsdiskussion -
ny form för ökad

mötesaktivitet

en

Den form för medlemsvård och infor
mation som konsum ordnade på Värdshu
set fredagen den 21/11 manar till efter
följd.

Det är förvånansvärt med vilka enkla
medel ett möte kan fånga intresset hos
de närvarande. Endast några i förväg in
lämnade frågor och detta ger stoff till en
lärorik och givande diskussion. Visst stäl
ler det rätt stora krav på dem som sitter
på plattformen och svarar för diskussions
inledningarna. Men att slippa långa och
ibland tröttande föreläsningar, och ändå få
väsentliga problemställningar ventilerade,
är onekligen en tillgång.

Vad var det nu frågeställarna ville veta?
Ja det pendlade mellan de mest sublima
höjder angående kooperationens ställning
till staten ned till de mera vardagsbetona
de funderingarna om den lagrade ostens
frånvaro från konsumbutikerna.

Mellan dessa diskussionsämnen kom se
dan frågorna om möjligheterna för bättre
samarbete mellan K.F:s produktionsföre
tag och konsumtionsföreningarna.
Förutsättningarna för att K.F. och L.O.

gemensamt driver industrier var även
uppe till debatt. Frågeställaren menade att
L.O:s millioner kunde användas till att
starta nya industrier tillsammans med
K.F. Då skulle en del av nuvarande mot
sättningar på arbetsmarknaden försvinna.
Vi skulle på den vägen komma fram till
konsumentägda företag i allt större ut
sträckning.

Sedan följde slag i slag diskussion kring
höjda medlemsinsatser i konsumtionsför
eningar, konkurrensmöjligheterna mot pri
vathandeln, monopoltendenser, prismed
vetande m. m. m. m.

Herrarna på plattformen hade fullt jobb
att klara frågorna. Intresset var hela tiden
på helspänn, lokalen var fullsatt, och vi
scm var närvarande väntar otåligt på näs
ta plattforms-diskussion.

Första veckan i december kommer
bakningsdemonstrationer att ordnas
på våra butiker i Gustavsberg. Det
är ju lämpligt med tanke på att vec
kan därpå ha vi Lucia, med påföljd
att baket måste ordnas. Demonstra
tris är lärarinnan från K. F:s prov
kök, frk. Kajsa Palm.

Då detta nummer av Gustavsber
garen är årets sista önska vi uttala
vårt tack för 1952 och tillönska för
eningens medlemmar och kunder en
angenäm och fridfull julhelg.

K.E.
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Hört och hänt
Gustavsbergs simmande ungdom

representerad i IK Tower överraskade
simborgartävlingen under juli och kom på
tredje plats i rikstävlingen efter Malmö och
Kalmar. Det är ett gott resultat av den
energiske simläraren, Ernfried Mollström,
som jobbar och står i för Ekedalsbadet och
optimistiskt hoppas på nya framgångar
och badets vidare utbyggnad.

Jan Fridegård

gästade Gustavsberg den 6 oktober och kå
serade på Folkan om -Mina sju magra år».
Folket i Bild hade samtidigt ordnat bok
utställning och bokförsäljning och ett antal
böcker utlottades på entrebiljetterna, Sam
kvämet var flitigt besökt av trogna ABF
och bokvänner, som inte minst uppskattade
manskörens sång och den litterära fråge
sporten,

Ungdomens yrkesorientering

diskuterades på Arbetsledarnas höstmöte
den 19 november på Värdshuset. Yrkes
lärare Robert Larsson redogjorde för sina
erfarenheter och väckte en livlig diskussion
kring det allvarliga spörsmålet, varvid man
var inne på frågan om en lärlingsavdelning
vid fabriken,ett intensivare szmarbete mel
lan lärare och industrifolk och föräldrar
och hur vi i framtiden skall fylla de vän
tade luckorna av yrkesskickliga porslins
arbetare, arbetsledare och andra funktio
närer i industri och samhälle.

ABF:s studiecirklar

har förutom sång, musik och gymnastik
under hösten omfattat ämnen såsom -Våra
blommor», gitarrspelning, och den fort
gående serien »Vi och vår hälsa», den se
nare i samarbete med Röda Korset och
Folksam. Fotbollsspelarna.har med tanke
på en sportresa nästa sommar oförskräckt
gått in för att läsa tyska. I engelska är två
cirklar igång. Även Fackföreningen har
sina cirklar, bl. a. i mötesteknik och inom
iFöretagsnämnden studerar man Brevsko
lans kurs -i -Aktiva företagsnämnder». Till
sammans med Konsums cirklar i Koopera
tion, hemmets ekonomi m. m. och för
eningarnas interna studiegrupper blir tyd
ligen höstens studieverksamhet av god om
fattning.

Julfemman

vädjar i år för 20:e året till församlings
borna om en slant till jul för de gamla.
Som vanligt blir det konsert i kyrkan med
Luciatåg den 14 december.

GIF:s kamratförening

bildades vid ett samkväm på Värdshuset
den 15/11. Ett 50-tal gamla idrottsmän hade
kommit samman på inbjudan av idrotts
föreningen. Det blev en ihågkomsternas
fest med glada och goda minnen. Det be
slöts att tillsätta en interimsstyrelse och
valda bleve Albin Ahberg, Gustaf Lorang,
Anders Bonnevier, Edvin Lowndes och
John Pettersson. Till sammankallande Albin
Åhberg. Styrelsen fick i uppdrag att för
bereda kamratföreningens stadgar och
verksamheten i fortsättningen. Årsavgif
ten föreslogs till 3: -. Avsikten är att kam
ratföreningen skall stödja idrottsföreningen
och vara en länk för de som ej längre äro
aktiva och för medverkan med andra in
satser. Vid samkvämet överlämnades från
fru Alice Poijes ett förnämligt 10-kamps
pris som gåva till föreningen. Ett heders
pris att utdelas under 10 år till förtjänta
idrottsmän överlämnades också. Prisen har
fru Poijes far, Edvard Möller, erövrat un
der sin idrottsmannatid. Möller var som
bekant bl. a. o1ympiaman och svensk mäs
tare.

Värmdö Skeppslags fornminnesförening

hade årsmöte på Fölungen den 22 novem
ber. Efter behandling av föreningsärendena
hö11 kyrkoherde Einar Brundin ett intres
sant föredrag om »Östersjöns fyra pärlor»,
rikt illustrerat med granna ljusbilder.

Kursen i arbetarskydd

avslutades den 25 november med föredrag
av docent Åke Nyström om yrkessjuk
domarnas fysikaliska orsaker. Han behand
lade även några yrkessjukdomar av kirur
giskt intresse och berörde allmänna prin
ciper för förebyggande åtgärder mot yr
kessjukdomar. Under fem tidigare kvällar
har olycksfallens orsaker, arbetarskydds
lagen, försäkringsformerna och yrkessjuk
domarna behandlats i instruktiva och po
pulära föredrag av kanslichef Erik Thörn
berg, sekr. Ingvald Söderlund och docent
Nyström. Skyddsombud och fackförenings
folk, arbetsledare och andra säkerhetsin
tresserade ha varit flitiga åhörare.

Gustavsbergs Skytteförening.

har firat 90-årsjubileum (!) med fältskjut
ning söndagen den 16 november. Ett
hundratal skyttar deltog och på kvällen
samlades man till kollegial samvaro på
Värdshuset, under sedvanliga gemytliga
former. Albin Ahberg gav några återblic
kar på skytteföreningens verksamhet.
Gustavsbcrgaren hade i oktober-numret
1943 en livlig skildring av Ähberg om
skyttet i Gustavsberg från 1860 tills nu.
Vi bringar vår hoinör för Sveriges. äldsta
skytteförening och reserverar ett helt
uppslag i vår tidning för skyttarnas 100-
årsjubileum 1962.

Idrottsplatsen Farstaborg

blir färdig till sommaren. Gustavsbergs
kommun har beviljat anslag under 1953
med 15.000: - och till 1954 beslutat samma
belopp. ABt. Gustavsbergs Fabriker har
lämnat ett utökat markområde och samma
anslag som kommunen.Idrottsplatsen kom
mer nu att vara en fullt färdig idrottsborg.
Löpar-, hcpp- och kastbanor kommer att
beläggas med kolstybb från Höganäs. Sitt
platser blir det på den västra sidan cch
Gunnebostängsel runt området.

Genom idrottsplatsens färdigställande
hoppas idrottsföreningen att våra fri
idrottsmän återkommer till Gustavsberg
efter åren i förskingringen - plats finns
för alla. Idrottsplatsen kan genom sitt läge
i Gustavsberg, i centrum för Värmdön, bli
en verk1ig samlingsplats för idrotten. Får
idrottsplatsen sedan en idrottspaviljong
med omklädningsrum och övriga utrym
men blir allt högklassigt vid Farstaborg.

HÄÅ.LL

Nykterhetsrörelsen

och arbetarrörelsen samarbetar genom en
kommitte för upplysning ·i alkoholfrågan.
En upplysningskurs med ett trevligt och
säkerligen givande program kommer att
uppläggas i Gustavsberg den 31/1 och 1/2
1953.

ut på skidor!

Idrottsföreningens skidsektion kommer
att i vinter upplägga ett märkesspår på
tio km. Alla åldrar är välkomna att erövra
skidmärket i -valörer».

Idrottsföreningen kommer troligen att
få anordna DM på skidor 15 km seniorer
och 10 km för juniorer. Tävlingen kom
mer att gå 8 febcuar i 1953.

Vatten och avlopp vid Brunnsområdet

Vid Brunn på Ingarölandet är avlopps
frågan inte tillfredsställande ordnad.Hälso
vårdsnämnden har föreslagit att området
mellan Brunns Gård och Kolströmsfladen
utbygges med vatten- och avloppsledning
ar. De fastigheter som uppförts under åren
där har ej tillfredsställande rening på av-
loppsvattnet. Under förutsättning att till
stånd beviljas kommer arbetet att påbör
jas under nästa år. Med ledningarna kan
anslutning vinnas till det egnahemsorcråde
som är beläget söder om lngarö Gård .id
vägen till Mörtviken. Där finnes centralt
belägna tomter av lämplig storlek. Vatten
täkten vid Brunn har varit förelagdVatten
domstolens prövning och blivit legaliserad.

Den nu rådande tomtbi1dningen vid
Brunns gärde är liksom på flera platser ej
utförd efter de numera med ordnade vat
ten- och avloppsforhållande vedertagna.
Skall det ekonomiskt vara lönande måste
tomtstorleken vara på c:a 1.000 kvm. Frå
gan kommer att upptagas till prövning var
och i vilka områden en bofast befolkning
skall förläggas. Det är fråga om arbets
utkomst, resor tilh arbetet, det är skol
skjutsar och många andra frågor som måste
beaktas.

HL
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Gustavsbcrgsgill et 10 år

Ej med stora later och starka ord, men
med en ltien gemytlig thesupe på Värds
huset firade Hembygdsgillet sin tioåri
ga tillvaro den 23 nov. Ordf. Harry Jo
hansson hälsade välkommen och över
lät ordet åt Gillets bildare, mångårige
ledare och de senaste årens rådgivare,
Gösta Dahlberg, för en liten historik. Av
denna framgick att efter de första årens
brinnande entusiasm och. höga medlems
siffror, hade följt år med svalare in
tresse för f'olklig. kultur och motions
dans. Idealitetens blomma frodas bäst
i hårt klimat, men med den goda kärna
som bildas av gruppen kring Harry Jo
hansson och Birgit Häggborg av gamla
och nya medl, finns det gott hopp om,
att verksamheten skall växa ut och
samla ungdom till glad och givande

· samvaro ännu en rgång. Efter att Dahl
berg blomsterhöljts både .bokstavhgt
och bildlig.t, spelade Folke Andersson,
Bertil och Sven Pettersson, Ester och
Herman Fall upp till folklekar och gam
maldans. Nuvarande medl. visade sena
re vad de kunde, med ära, av schottis
och kadrilj .Referenten lyckades slå fast
att hon nu liksom för tio år sedan inte
kan skilja på höger och vänster fot.

Edla Sofia.

Röda Korsets Gustavsbergskrets
hade Julmässa i Missionshuset den 29 no
vember. Julgran, sång och kaffe med här
liga bakverk inramade begärliga handar
beten, hemstöpta ljus och porslin. Barnen
trängdes kring Peka Rätt. Auktionsutro
paren August E. gissade rätt på skinkans
vikt och har nu goddagar på läckerbiten.
Nettot blev 3.000: -.

Hemortsforsvar

Hemvärnet hade söndagen den 9 nov. i
försvarsområdesbefälhavarens regi i sam
verkan med civilförsvar, verkskydd, Iottor
och Röda korset, ett hemortsförsvarsspel.
Efter en genomgång av beredskapsgra

derna som varje svensk bör kunna, hänvi
sades till den nyligen utkomna broschyren
-Om kriget kornmer». Den bör få ett bättre
öde än att kastas bort. Den bör läsas då och
då så att vi icke gripes av panik om något
skulle hända, utan att vi handlar i den
anda som där är angivet. Vid krigsspelet
belystes en del problem som kan uppstå
vid de olika beredskapsgraderna, Personal
brister och annat kan ställa de olika orga
nisationerna inför stora svårigheter, men
dessa kunna tiU stor del överbyggas genom
ett vidgat samarbete mellan 'civilförsvar
och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Gustavsbergspojkarna
Fredagen den 26 september samlades

Gustavsbergspojkarnas styrelse på Värds
huset, fruarna, var även med. Som ersättare
för framlidne Oscar Söderberg valdes
Sven Jonasson och för -att föryngra styrel
sen invaldes Anders Steen. Frågor dryfta
des om nästa träff, men till något beslut
kom vi inte, men att något borde göras 1953
var alla ense om. Oscar W.

Idrottsmännens årsfester
har hållits i dagarna. Sålunda träffades
bollspelarna på Rotundan den 29 novem
ber med slocknade stjärnor och danspigga
fruar, för vilka Agnes trio levererade mu
siken. Samtidigt invaderades Värdshuset
av rotsnubblare och huldror, iförda num
merlappar. Man orienterade sig snabbt i
smörgåsbord och varmrätt, delade ut pris,
sjöng och lekte.

På skidor
JUST NU kan det vara anledning att rikta

välvilliga känslor mot Skid- och Frilufts-
- främjandet. Orsaken är denna årstids sed
van1iga Händelse: ny årgång av På Skidor.
Denna drygt femtioåriga festskrift (ja, just
festskrift, ty det är en fest, när man får den
i sin hand, en fest att läsa den och en fest
att låta ögat med tusentals minnesassocia
tioner dröja vid dess rygg i bokhyllan),
denna festskrift lider sannerligen inte av
ålderskrämpor. Den ungdomliga och myc
ket mångkunniga redaktionen låter varje
ny årgång bli som en vitamininjektion,
särskilt välbehövlig i dessa mörkaste av
årets dagar.

Genom skiftande ämnesval i de 15 in
ledande artiklarna (som utgör drygt två
tredjedelar av den 272 sidor digra voly
men) presenterar man varje år en prov
karta av fri1uftsliv i de mest skiftande for
mer. Visst finns där snö - sån där riktigt
vacker, bländande vit snö - men inte i
större utsträckning än vad vintern som en
av fyra årstider har rätt att begära. Det var
länge sedan På Skidor gjorde bokstavligt
skäl för sitt namn.

Lokalavdelning
av Skidfrämjandet bildades i Gustavsberg
den 1 dec. vid ett samkväm på Fölungen,
vid vilket friluftsintendent G. Frohm in
spirerade med tal och bild.

ösbyträsks isparkett

har tagits i besittning av isprinsessor, ban
dyspelare och angelfiskare. Drottning
holms S. K. har redan fått bita i vassen
och flera gäddor lär gå ovissa öden till
mötes. Står sig det granna vädret och den
friska kylan kan vi vänta flera spännande
bandymatcher och många fällningar på
och under isen. - När tänker herrarna
spola Ekvallen?

Den nya Skurubron

Den sedan minst femton år tillbaka omdiskuterade dubbleringen av Skurubron skall nu äntligen bli av. Byggnadsarbetet väntas
kunna påbörjas till våren. Den nya bron ses ovan i modell. Den nya brodelen skall läggas omedelbart intill den befintiga bron på
dess norra sida. Medan den nuvarande bron endast är 7,5 meter bred blir den sammanlagda bredden efter dubbleringen 23 meter,
med två körbanor om sju meter, samt cykel- och gångbanor. När den nya bron blir trafikklar skall överbyggnaden på den gamla
ersättas med en kraftigare. Byggnadsarbetet kräver sannolikt minst en tid på ett par år, vilket betyder att den breddade trafiken kan
väntas bli färdig ungefär samtidigt med Danviksbrons utbyggnad. På det sättet kan man på en gång eliminera båda de besvärliga
flaskhalsarna som nu hindrar den starka trafiken på Värmdöleden.
Kostnaderna för brobygget vid Skuru beräknas till cirka fyra miljoner, varav Nacka kommun och staten svarar för hälften vardera.
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Vatten för Mörtnäs

Under sommaren har ett nytt vattenverk
anlagts i Mörtnäs av Gustavsbergs kom
mun. En ny brunn har upptagits i det
markområde som kommunen inköpte 1951.
En huvudledning för vatten och avlopp
har anslutits till befintliga servisledningar.
Reningsbrunnar med utloppstrumma har
även iordningställts. Kostnaderna har upp
gått till ;42.000: -. Tagna prov på vattnet
visar ett gott cch ej så hårt vatten. Ett
tjugo-tal fastigheter har fått sin vatten- och
avloppsfråga ordnade. För området vid
Mörtnäs Cementfabrik har av byggnads
nämnden framlagts ett förslag till om
styckning av marken så att flera fastig
heter kan nybildas där. Genom det nu ge
nomförda vatten- och avloppsföretaget kan
en tätare bebyggelse ske med ordnade för
hållanden beträffande vatten och avlopp.
Inom alla kommuner har det visat sig

att det för stora tomter både blir dyrare
kostnad och eftersatt skötsel. Med den ar
betstakt som nu råder inom alla yrken kan
en fastighetsägare omöjligt orka med att
även sköta ett mindre »[ordbruk» som det
i många fall kan vara fråga om. Egnahems
fastigheter med blommande ogräs som det
enda växande på tomten är ingen skön syn.

Kommunalful1mäktige har nu beslutat
att söka tillstånd för att utföra ledningar
för vatten och avlopp vid Västerleden i
Mörtnäs. De sanitära olägenheter som där
varit rådande i utfallsdiket måste avhjäl
pas. För hela Mörtnäsområdet helt utbyggt
har Ingenjörsfirman Orrje & Co Stockholm
beräknat kostnaderna till ca 1.000.000: -.
I de områden som är be1ägna i bergig ter
räng kan endast vattenledningar för som
marbruk utföras. Att områdets utbyggande
måste ske etappvis är nödvändigt. Inom
vissa områden bör även byggnadsplaner
uppgöras för ett rationellare utnyttjande
av ledningarna. En plan för kostnadsför
delningen, så långt det är möjligt, är därtill
nödvändigt att utföra. Inom kommunerna
synes det vara ordnat dels med en anslut
ningsavgift, dels en avgift för vattenför
brukningen.

HL

Folkpensionärernas Riksorganisation.
har bildat en avdelning i Gustavsberg.
Inom Stockholmstrakten uppgår avdel
ningen till 37 st. med 11.000 medlemmar.
I hela landet är det nära· 90.000. Till
interimstyrelse valdes Konrad Ström
berg ordf., :Selma Karlsson sekr, och
till kassör Hildur Johansson.

De som fyllt 67 år eller åtnjuter än
ke-invalidpension och alla övriga som
fyllt 60 år är välkomna som medlem
mar i kretsen.

Skolklassen från 1889
Judith Andersson-Fogelström har sänt oss denna skiss med namnuppgifter
sd när som pd en. Vi hoppas få höra mer om skolklassen en annan gåt1g.

översta raden från vänster:
1 Hanna Karlsson
2 Sigrid Söderman
3 Emma Strömberg

2:a raden:
4 Tyra Olsson
5 Gunhild Plomgren
6 Elin Pettersson
7 Hulda Karlsson
8 Klara Gustavsson
9 .Alma .Atherton

10 Hulda Nordqvist
11 Hilda Edsberg
12 Maria Gode

13 Anna Lowndes 24 Elias Gustavsson
25 Edvin Berglind

3:e raden: 26 Otto Lagerström
14 Hanna Sten 27 Törner Andersson
15 Elsa Hedblom 28 Emil Lagerström
16 Berta Schir 29 Oskar Dahlberg
17 Hedvig Johansson
18 Maria Isaksson 5:e raden:
19 Judith Fogelström 30 Simon Eriksson
20 Fina Andersson 31 Helmer Joakim
21 Helfrid Johansson 32 Jarl Gårdman

33 Emanuel Pettersson
4:e raden: 34 Isak Holmberg

22 ? 35 Konrad Samuelsson
23 Simon Kjällström 36 Paulus Karlsson

Konstföreningen

har under arbetsåret bjudit sina med
lemmar ett rikt program. Vi minns års
mötet, då Lasse Norrman fängslande
berättade om en resa i Afrika. Vårsa
longen på Liljevalchs besöktes i febru
ari. En skön junikväll företogs utflykt
till Drottningholm, där vi fick njuta
1700-talsmusik och scenisk konst i den
gamla teatern - kanske ett av de mest
uppskattade evenemangen i vår för
enings historia. Under hösten har vi
samlats till bordssamtal, lett av Tyra
Lundgren och dessutom besökt Mexico
utställningen samt en promenadkon
sert på Nationalmuseum. Medlemsanta
let är omkr. 150. Årsavgiften är fort
farande 12 kr. Under året har konst
utlottats för ett värde av 1.500 kr. Fle
ra medlemmar ger större utlottnings
summa. Föreningen vill öka förståelsen
för god konst, en uppgift, som vi inser
betydelsen av varje gång en reproduk
tionsförsäljare ställer upp sina guld
rams- och skyltförsedda tavlor på tor-
get. C. L.

Årsmöte med Värmdö biodlareförening

Wärmdö Skeppslags Biodlareförening
höll söndagen den 26 okt. årsmöte på Gus
tavsbergs Värdshus, sedan man först be
sökt Kvarnbergsskolan och tittat på några
instruktiva fi1mer.

Styrelsens förslag om att öka medlems
avgiften till 10 kr. per år och medlem god
kändes och avgiften per samhälle blev i
likhet med det gångna året 25 öre.
Styrelse och revisorer omvaldes och be

står av Gösta Bohm, ordförande; Erik Wre
denberg, sekr.; E. Holm, kassör; Ernst Ny
berg och Sigfrid Fredriksson, den senare
blev även bibliotekarie.

Prenumerera
a

GUSTAVSBERGAREN
Använd närs/utna postgiroblankett!

Anmäl adressförändring!
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Ja, då. skulle debta å.ret snart vara
slut. Adjöss med det! Nästa år blir det
mycket billlgure att köpa mat "värd sitt
pris", för då kommer de stora prissänk
ntngarna. Och så kommer kanske solen .
Någon gå.ng måste den ju komma.

Så går vi ,till kyrkan den 14 dec. där
vi bl. a. få.r höra bläsorkestern och or
kesterföreningen medverka i program
met för Julfemman. Väl mött!

Den 21 nov. dejtog hemvärnsmusikkå.
ren i lottornas och hemvärnarnas årliga
samkväm. 1En gemytlig tillställning.
Musikkå.ren presenterades ett par bäc
ken. De överlämnades av Kalle Viberg
som av egen erfarenhet kommit under
fund med att ett par nya bäcken - det
var vad musikkå.ren behövde. Nog så
riktigt och de mottogs också med upp
riktig !tacksamhet. Hemvärnsmusikan
terna låter säkert sina kolleger i Gus
tavsbergs blå.sorkester traktera dem på.
1:sta maj. Eja, vore vi där!

Till de ljudliga kulturyttringarna in
om samhället hör också orkesterför
eningens verksamhet. Dess höstkonsert
hade lockat ett femtiotal personer. Inte
så. dumt. Det är nästan 1,2 proc. av
kommunens innevånare. Bristen på.
lämplig konsertlokal kanske blir av
hjälpt då den planerade gymnastiksalen

Med ett gott julkaffe,
önskar vi våra medlemmar och

kunder en GOD HELG
med goda julköp i vår

Självköpsfabrik
Mjölkförsäljningsföreningen
Tel. 30 081 Gustavsberg.

Tandvärnets
Gustavsbergskampanj

Den 25 oktober var Gustavsbergskam
panjen för bättre tandhälsa föremål för
uppmärksamhet i radio. Fru Gunilla
Röhl intervjuade herr G. Dahlberg om
organisationen och den verksamhet, som
bedrivits sedan kampanjen startade i
oktober 1951. Fröken Lilian Wåhlberg
berättade om daghemmets regel att
barnen inte få.r ha med si:g godsaker
och hur man gör en ,branfest trevlig utan
cötsaker. Mamma Gunvor Pettersson
och barnen Karin och Inga-Lena talade
med entusiasm om goda föresatser och
vanor och tandläkare Ingrid Åkesson
gav Tandvärnets syn på. saken. Det
var ett trevligt program och det gör
vi om till nästa år, om vi kan visa att
vi skött det med den äran. Stockholms
Tidningen och ,Svenska Dagbladet gav
referat av programmet.
Fil. lie. fru Carin Boalt infriade den

7 november Tandvärnets löfte om ett
program om kost för husmödrar. Bara
cirka 40 husmödrar kom till Folkan,
men om tillräckligt stort intresse finns
tar vi det om igen. "Mat som är värd
sitt pris" hette föredraget och det inne
höll riktlinjer för en fullgod kost till
rimligt ,pris och regler för kostord
ningen. Man förstod på. den diskussion
som följde att många tyckte att det
var omöjligt att i levande livet följa så
hårt dragna linjer. VerkHgheten över
ensstämmer ju som bekant sällan med
idealet men det viktiga är att man vet
hur det skall vara och strävar att in
rätta sig så. gott det går i den rätta
riktningen. Bättre kan det alltid bli.

I skolorna ha vi barnen i full gång
med tandborstningsscheman och alla
sparar gottpengarna till julklappar. Och
överraskningen kommer väl också i år
till skolavslutningen.

Ungdomsklubben Vita Tanden skall
få sitt medlemskort till jul. Där finns
plats för ett fotografi i pass-eterlek, så.
det är bäst att skaffa si,g det i tid. Och
så. bra klister. Det kortet skall man
sedan ta med sig till tandläkaren och
där ritas in, hur det ser ut i vars och
ens mun med fyllningar och alla sor
ters arbeten.

God Jul och ett gott slut på. det gam
la året!

Ingrid Akesson,

blir en verklighet. Det var detta om
detta.

Titta det snöar, titta det snöar. Bäst
att köpa gran i tid. God jul i alla fall
och ett gott nytt år.

Fanfar.

Höstens /otboll
Hostsäsongen började för Gustavsbergs

vidkommande med en match borta mot
Tellus söndagen den 10 augusti och Gus
tavsberg förlorade med 2-4.

Onsdagen därefter slog Gustavsberg Es
singo hemma på Farstaborg tursamt med
5---4 inför en entusiastisk publik.
Den 17 augusti var man i Visby och be

segrade Gute med 0-2 i en blöt kamp på
Gutavallen inför 800 personer.

Söndagen den 25 i samma månad blev
det rena -porslinskrossningen- mot Årsta
som vann överlägset med 6-0.

Nästan lika dåligt gick det söndagen den
1 sept. på Farstaborg, då Högalid sprang
till sig segern med 0-5.

Söndagen den 8/9 blev det återigen för
lust, denna gången mot uppåtgående
Kungsholms I. F. hemma på Farstaborg
med 0'---2.

Vid denna tidpunkt såg det ut som om
Gustavsberg skulle gå raka vägen till klass
klass II, med 9 gjorda mål, 21 insläppta
mål och endast 4 poäng. .

Men sen kom vändningen i och med
matchen mot dåvarande ledarlaget Vär
tan, som besegrades på Hjorthagen med
1-2 söndagen den 14 september.

Den 21 sept. blev det oavgjort 2-2 mot
Mälarhöjden borta, sedan man haft led
ningen med ~O och målvakten Kurt
Jonsson blivit skadad och förd· till sjuk
hus.

Söndagen den 28 blev det 0-0 borta och
den 5 oktober likaledes oavgjort 1-1 på
Farstaborg.

Den 18 oktober vann Gustavsberg hem
ma mot Mälarhöjden med 3-1 och den 25
samma månad vann man mot Värtan med
3-0.

Säsongens sista match gick mot Kungs
holms I.F. och slutade 4-4. Den gick i
trötthetens tecken och Gustavsberg hade
segerchansen, men glömde att knyta till
säcken. En god upphämtning hade man
emellertid gjort, och nu var poängställ
ningen följande:

Årsta S.K. 13 6 3 4 37-22 15
Tellus 13 6 3 4 30-24 15
Högalid 13 6 2 5 31-29 14
Värtan 13 6 2 5 23-23 14
Gustavsberg 13 5 4 4 25-30 14
Essinge 13 5 3 5 28-28 13
Gute 13 5 2 6 26---27 12
Mälarhöjden 13 5 2 6 24-26 12
Kungsholms I.F. 13 3 5 5 23-34 11
Enskede 13 3 4 6 19'-23 10

Nu återstår i vår Högalid, Årsta, Gute,
Essinge och Tellus. Tre av dessa ligga nu
i ledningen och det blir ingen lätt uppgift
för Gustavsberg att behålla sin nuvarande
position i tabellen.

Axman.
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Söndagsskoleläsning en tråkmåns sa',
trevlig tidning sa' andra, .
då jag en gallup en dag skulle ta.
Få ville tidningen klandra.
Nu Gustavsbergarn decenniet gjort.
Det mesta som hänt du där nog har sport.
Vill dzt nu prenumerera
får du betala· än mera!

Senaste nytt från USA är:
Trivsel är överskattat!
Trassel ock produktiviteten bär.
så en tidskrift det fattat.
Kanske vi kan spara en päng
och slopa trevnadsmomenten i fläng.
Produkterna ökar ex "vi" sen -
om man ska tro expertisen.

Andra har för sig att stor reklam
ligger i idrottens segrar.
Vinner vi dyrbart en tavla med ram
stora klosettorder hägrar.
Å
0

r man en stjärna i löpning och boll
spelar ej arbetsförmågan nå'n roll.
Sanningen är mitt emellan.
Det har vi lärt ej så sällan.

När vi har kyla, snö eller rusk -
varför lyfter vi hatten?
Härmed förordas hövlighetsfusk,
ge i klädplagget katten!
Basker blir annars var mans skydd -
om damerna tycker man därmed är

prydd?
Oss bör en handviftning frälsa,
när vi så flitigt ska hälsa.

Bostadsvanornas form och stil
har här experter studerat.
lntervjuarn togs mot med ett smil,
ingen har kverulerat.
När det sen byggs med bredd och höjd
blir litet var med Thun-Olle nöjd.
Nu kan vi vara så trygga-
Snart vet han hur man ska bygga.

Julen är inne med klappar och gröt
Nu är det dags att rimma
Tala inte om julegröt söt,
då börjar Tandvärnet stimma.
Köp nu förståndigt av klöver som
spargrisen räddat. Behöver dom
julgotter jämt i handen?
Tänk blott på Vita Tanden!

LERGÖKEN.

13rev {rån en
prenumerant

Redaktionen har sänt en hälsning till den
första i förskingringen som prenumererade
på Gustavsbergaren 1943. Följande vänliga
brev har kommit som svar.

Sävsjö söndagen den 16 nov. 1952
Ett brev från Gustavsberg! Vem kan det

vara ifrån, undrar jag i mitt stilla sinne, då
adressen på kuvertet är maskinskriven. Ingen
bekant handstil alltså att dra några slutsatser
av. Brevet befinnes vara från tidningen Cus
taosbergaren, som upptäckt, att jag är deras
första prenumerant utom Gustavsberg och där
för vill be mig om några rader till sitt sista
nummer av tionde årgången. Tio år! Kan det
verkligen vara tio år sedan den första Gustaos
bergaren kom i sitt lilla korsband till oss? Allt
så nytt bevis på tidens snabba flykt.

Jag minns så väl, att mamma och jag blevo
så förtjusta, när vi läste detta första nummer,
som vi fått från en av mammas gamla vänner
på Gustavsberg. Hon tänkte rätt, när hon
trodde vi skulle uppskatta att läsa dessa glim
tar från Gustavsberg. Naturligtvis hörde jag
mig genast för om man kunde få tidningen
även i fortsättningen mot erläggande av en av
gift. Det gick bra, och råkade man bli "prenu
merant nr 1 bland gustavsbergare i försking
ringen" genom detta.

Det är alltid lika roligt att läsa om vad som
hänt "därhemma", och frågan är väl, om inte
en sådan som jag som lämnade födelseorten
som vuxen är mer intresserad av tidningens ar
tiklar än ortsborna själva. De ser och hör talas
om det och det med egna ögon och öron, och
då finns inget nyhetens behag i tidningen.

Det var i höst fjorton år sedan mamma och
jag lämnade Gustavsberg och Kvarntorpet 3,
men jag kan inte blunda för att jag har rot
trådar kvar"där barn jag lekt". Det är och för
blir "hemma".

Brev från gamla bekanta äro kära men kom
ma sporadiskt, Gustavsbergaren kommer punkt
ligt och Öppnas alltid med lika stor förväntan.
Vad nytt se'n sist? Trogna läsare har den i
min mamma och mig så länge den och vi finns
till. Till sist kan nämnas, att de tio årens samt·
liga nummer av tidningen finns i gott förvar.

Ingrid Johansson

Joliga spalten
Ulla, 5 år, vaknar vid 7-blåsningen i fab

riken och konstaterar: - Nu ska alla bad
kararna opp å hoppa!

- Vet du vad de ä för skillnad mellan en
ko som idisslar å en ung flicka som tuggar
tuggummi?
-Nää!
- De ä de kloka uttrycket i kons ögon!
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Georg Garring skickar oss nya manuskript
på sina populära historier och passar bl. a. på
att servera följande julblomster: Jag får igen
på det allra hjärtligaste gratulera dig och
dem, som arbeta tillsammans med dig. Ni har
alla orsaker i världen att känna er stolta över
»Gustavsbergaren», I tidningen finner jag så
mycket, som kanske andra därhemma knap
past tittar på, men för mig är allt av intresse.
Innehåll, sättning och stilisering. Låt mig få
gratulera »Edla Sofia», vem hon nu är. Hon
skriver lekande lätt och lagom »nåltgt», vasst
utan att vara bitande. Med andra ord, hon
skriver vad man gärna vill läsa och precis
som hon ser det. Tacka henne från mig och
säg henne att jag lyfter på hatten för henne
- om jag hade någon.

Margareta skall ha tack för sitt försök till
dikt. Den åkte inte i papperskorgen, som Du
föreslog, men ärligt sagt så var den litet för
söt för vår salta tid. Försök igen, putsa den
och välkommen igen.

Ingrid Johansson i Sävsjö, vår första prenu
merant i förskingringen, har skrivit ned några
vänliga rader om Gustavsbergaren. Hon hän
visar också till papperskorgen, men se det gick
inte. Så här till jul tar vi emot klapparna och
återger Ditt brev här bredvid.

Judith Andersson (Fogelström) tackar för
bilden av skolklassen i förra numret och skri
ver: Aldrig hade jag tänkt att bland Gustavs
bergarens många utmärkta bilder även finna
min egen skolklass. Det väckte många slum
rande minnen till liv från dåtidens Gustavs
berg. Jag undrar hur många som nu finns
kvar av dessa. Och var? - Och så skickar hon
med namnuppgifterna, så när som på en och
hälsar till envar, som finns kvar av den gamla
skolklassen. - Tack för det! Vi tar in bilden
på nytt i detta nummer med namnen på bar
nen från 1889.

God Jul!
Red.

Man frågar
Gustavsbergs tefat kan inte flyga, men dom
går väl utmärkt?

Det finns ju koppar i Gustavsbergs varmvatten
beredare. Finns det fat också?

Kan man kalla badkarsjotterna av betong för
ortopediska?

Kan man få beställa ett parti kranhål?

Vilket är bäst: Liptons eller Gustavsbergs T
rör?

Kan man få hyra askrum av Gustavsberg?
Svar till "Streber"
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Wilhelm Olsson, HPF, och Anton An
dersson, TPF, har drabbat ihop i ett
korrespondensparti, som man med ett
ord kallar ett pantt, där parterna ha en
längre tid på sig för varje drag. I detta
fall ett dygn. Givetvis får spelet en an
nan karaktär, då kvickheten ej spelar
så stor roll, och då de förargliga miss
tagen på grund av tidsnöd bortfaller. I
ett korrespondensparti kommer den spe
lare till sin rätt, som behärskar spelets
strategi och metodik; analytikern, som
varken spelar optimistiskt eller pessi
mistiskt, utan med upphöjt lugn stude
rar de tusentals möjligheter det finns
att flytta de 32 figurerna på de 64 ru
torna.

Partiet har rönt stort intresse och
härtill har väl de flotta schacktavlorna
i HPF:s och TPF:s lunchrum väsentligt
bidragit.

Vad skall man nu skriva om matchen,
då man hux flux blivit ,befordrad till t_f.
schackred., och då båda parterna spelar
bättre än man gör själv? ·Förs,t är det
väl bäst att :ge båda två en eloge för att
de spelar så raskt. IDe ha ju inte ens
tagit ut den tid de ha rätt till. W. Ols
son med de vita pjäserna började med
1) d2-54, en invit till damgambit, som
är populär, då det ger vit möjligheter
till initiativ och ett behärskande av
centrum. A. Andersson med de svarta
pjäserna, länkar in spelet på dambonde
spel med svart 1) Sg8-~6, varefter följ
de:

2) c2-c4,
3) 1Sbl-c3,
4) Lcl-g5,

e7-e6;
Lf8~b4;
c7-c5;

Att behärska centrum är en viktig sak
och med detta drag tar svart upp kam
pen härom.

5) Lg5Xf6, 1Dd8xf6;
6) e2-3, 0-0;

Svart vill så snart som möjligt ha ett
effektivt torn med i striden om centrum.

Svart vill ej slå sin bonde, utan siktar
på att få en stark bonde på e-linjen.

12) 1Sgl-e2,
13) 1Dd2-c2,
14) Se2-g3,

Svart behärskar nu centrum och drar
upp sina grövre pjäser för anfall. Vit
borde ha tänkt på sin rockad och att få
fram tornen till försvar.

15) Sg3-e4,

16) g2-g4?

d6xe5;.
g7-g6;
S1b8-d7;

Df6-e7;

Reträtten är endast skenbar,

Vit öppnar sin gard på ett betänkligt
sätt.

16) - - - Sd7-c5;
17) Ld3-e2, b7-b6;
18) f2-f3, Sc6xe4;
19) Dc2xe4, De7-h4;t

Nu är det deftnutivt slut med vits roc
kadchanser.

20) Kel-dl, Lc8,-e6;
21) Kdl-cl, Ta8-c8;
22) Kcl-b2, Dh4-f2;
23) Thl-fl, Df2-c5;
24) f3-f4, ,Le6Xc4;
25) Le2Xc4, Dc5xc4;
26) ,De4xc4, Tc8Xc4;
27) Tal-1, e5-e4;
28) Tel-e3, f7-f5.

Efter detta friska avbyte har ställ
ningen jämnat ut sig och man väntar
med spänning på vad svart kan göra i
slutspelet. Han står med en friare ställ
ning och en bonde mera.

Wn.

övrigt från schackfronten.

Gustavsberg inbjöd ASG till turne
ring i nov. och vann med 8-4. Den kän
de schackmästaren Lundin gästade oss
den 27/11 vid en simultanmatch, där
han mötte 32 gustavsbergare med för
oss hedrande resultat av 26 1/2- 5 1/2.
Våra vinnare voro B. Thulin och K. V.
Svensson. Första avgjorda partiet var
remis mot vår mästare Anton Anders
son. övriga som nådde remis voro Lind
ström, Arvidsson, Björkman, Quist,
Bjärvall och gamle kämpen Ahberg, som
spelade .blixt så det dammade om det.

Ordf. Bertil Svensson höll ett litet
välkomsttal för schackmästaren och
överlämnade en Argentavas.

Biodling

7) Lfl-d3,
8) e3Xd4,
9) d4Xe5,
10) b2xc3,
11) Ddl-d2,

c5Xd4;
e6-e5;
Lb4xc3;t
Tb8-e8;
d7-d6;

STöD JUBILEUMS
INSAMLINGEN
för Skolorkester!

Vår referent var närvarande vid Värmdö
Biodlares årsmöte och inhämtade därvid
bland annat följande:

- För omkr, 15,000 år sedan prydde en
konstnär sin stenåldersboning i en grotta
på Iberiska halvön med en teckning fö
reställande en granne sysselsatt med att
skatta ett bisamhälle på dess flytande guld.
Under alla de årtusenden som har förflu
tit sen dess, har ingen någonsin upptäckt
eller funnit ett renare och sötare födoämne
än honung. När den har fått mogna som
den skall, är sockerkoncentrationen så hög
att inga bakterier kan leva i den mer än ett
par timmar. I en egyptisk kungagrav har
man hittat honung som var 3,300 år gam
mal, mörknad och tjocknad av ålder, men
alltjämt ren honung.
Varje bi bär upp till tio gånger sin egen

vikt av nektar till kupan innan solen går
ned. Man har räknat ut att ett bi måste
flyga minst 75,000 gånger: tur och retur för
att samla in ett kilo honung. Biet är alltså
en enhet i den ändlösa -luftbro-, som för
ser sitt samhälle med livsmedel och det åt
går bortåt 150 kilogram honung till detta,
dessutom måste man samla in all den ho
nung, som bikupans ägare samvetsgrant
tager i -skatt- för detta arbete.
I årtusenden ha finsmakarna valt sin ho

nung med. kräsen urskillning. De gamla
atenarna fick sin honung från berget Hy
mettos, där den oansenliga men aromrika
backtimjan lämnade sin ljuvliga nektar.
Honungen från Malta, vida berömd under
medeltiden, fick sin smak av orangeblom
mor, och den utsökta Gatinais-honungen
från Sydfrankrike bär i sitt gyllene djup
doften av helghö. Från Schwarzwald kom
mer en stark aromatisk honung, som bina
bereder av den kådiga saven från talLbarr.

Svensk biodling har gamla ancr.De gam
la landskapslagarna innehålla många stad
ganden till skydd för biodlingen. Honungen
utgjcrde ju sötningsmedlet i det bekanta
mjödet, som bl. a. gav de gamla viking
arna något att »skölja ned fläsket» med.
I dag är omkr. 30,000 biodlare organi

serade i Biodlarnas Riksförbund och med
lemmarna äro underkastade kontroll av
den levererade honungen, en garanti för
honung av högsta klass. -

Sveriges Biodlare tillför landet genom
sitt uppoffrande arbete 150 milj. kronor, och
därav går endast en tiondel i biodlarnas
egna fickor. Man behöver »bidrag» från
stat och kommun och man hoppas att
skommunalgubbarrias ska hjälpa till på sin
kant inom skeppslagets domäner.

A.B.
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Gustavsbergarens Julkorsord är som vanligt hemvävt och därför
lagom svårt att kämpa med under Julhelgen. I blindrutorna har
vi därtill plockat in en samling bokstäver, som ni som extra
påbröd skall sätta ihop till en synnerligen välmenad sats. Lycka
till! Ur vår magra kassa reservera vi för besväret 10 kr för
först hittade rätta lösning och 5 kr för den andra. Alla övriga
får alldeles gratis roa sig med Julkorsordet. Lösningarna skall

vara hos redaktionen senast den 15 jon. 1953.

VAGRÄTT.
1. Blev kanske med tiden en

autostrada.
5. Följer på Takt.
7. Hälsobrunn.

11. Besjungen plats mellan
bergen.

12. Sidoställd.
15. Börjar nu få tak över sin

hemvist.
16. Den 4 mars.
17. Flera ledare.
19. Bra på landet.
20. Bra för landet.
21. Brådskande.
22. Säger ofta våra italienare.
25. Fördjupning.
26. Fint att dansa på.
27. Mötesplats.
30. Gör vi bättre med lupp.
31. Dricka för sjörövare.
32. Sybehör.
34. Brukar vara utriggad.
36. Bör du Inte vara i jul-

ottan.
38. Gillas av skåningar.
39. Uppstår' vid hastigt tryck.
41. Flaxar i Malmö och Gus-

tavsberg.
42. Starkt och byggt på kullar.
44. Brukar finnas i målet.
46. Bekämpas nu i Gustavs-

berg.
49. Ofta en positiv bekräftelse.
50. Ar alltid liten.
52. Tjusig lukt vid jul.
53. Hör samman med skur.
54. Nyttigt gräs.
56. Kärl, tillverkas ej i Gus-

tavsberg.
58. Kedja och försvar.
61. Gör det vid rasten.
63. En tidsperiod.
64. Sysselsättning vid solsken

och mjölkskål.
65. Alla tiders farbror.
65. Alla tiders mamma.
66. Kallar mig farbror.
68. Kalas för stora fåglar.
69. Hemma i Farsta och Lems

haga.

LODRATT.
1. Har jag haft för detta.
2. Behövs många för detta.
3. Väntar vi på efter detta.
4. En slags tunnel.
5. Bör vara 37.
6. Flödar bakom ridå.
7. Skilde agn frän vete.
8. Blir det ofta av två.
9. Kan en porslinsskärva

vara.
10. Bör man göra den rätta

tonen.
13. Inflammation.
14. Positiv del i ugn,
18. Gör hanen.
22. Våra initialer förr.
23. Vanlig i Gustavsberg.
24. Flugor och maskar.
28. Förespådde julepisteln.
29. Se på månen!
30. Brukar många besöka före

Jul.
31. Blir alla kattor sägs det.
33. Gör man väl på målarsa-

len.
34. Detta är snart slut.
35. Bra för möbler.
37. Lika fint som greve.
40. Förståndig arbetskamrat.
43. Efterlängtad plats.
45. Släkting till julstjärnan.
47. Hälften av något halveran

de.
48. Där regnar det minsann

inte.
49. Står för dörren.
51. Arbete för sömmerska.
55. Kan man göra med och

utan ljud.
57. Vanlig på julafton.
59. God handling i förfluten

tid.
60. Skred och titel i Afrika.
62. Vitaminiserad KF-produkt.
67. Omguven av vatten.
70. Sluttecken.

Profiler .-,; månsken
Det här ser litet skumt ut, men det är

själva verket mycket kända gubbar i

Gustavsberg, hängivande sig åt att titta

på månen en gång i oktober. Då fanns
det som bekant ingen sol. Deras silhuetter
äro faktiskt karaktäristiska. Men Red. kan

inte klara dem alla och vår fotograf tiger
som muren. Vi får väl göra -en pristäv

ling då, för att få skuggorna skingrade.
Ska vi säga 10:- och 5:- kr för de två
första lösningarna vi hittar i brevfloden,

som väller in före den 15 jan.!



A.VSBERGARE~

CD

FÖDDA:
Den 21 sept. Nils Lennart, s. t. Nils Arvid

Levin och h. h. Birgit Maja Dolores f. Lind
ström, Höjdg. 11.
Den 4 okt. Gunilla Margareta, d. t . .John

Ingvar öberg och h. h. Ingrid Margareta f.
Andersson, Mariaplan 3.
Den 14 okt. En son t. Folke Algot Lennart

Pettersson och h. h. Greta Teresia f. Knuts,
ö. Ekedal.
Den 17 okt. En son t. Erik Rune Bjur och

h. h. Mary f. Strandberg, Kullen 4.
Den 21 okt. En dotter t. Robert Brun och

h. h. Sirkka Liisa f. Kälviäinen, Mariaplan 9.
Den 27 okt. En dotter t. Bruno Cadario och

h. h. Märta Helena f. Wennberg, Mariag. 2.

VIGDA:
Den 4 okt. Anders .rohan Sund, G:la kont.

och Egidia Baldini, Sadelv. 4 b.
Den 11 okt. Bengt August Ingvar .Johansson,

Mörtnäs I"' och Elvi Alice Wicklund, Mört
näs 1220,

Predikoturer
Gustavsbergs kyrka

JUL- och NYARSHELGEN:

JULDAGEN kl. 7 f. m.
Julotta, Kyrkoherde Hallin.

ANNANDAG JUL kl. 11
Högmässa, Komminister Wilson.

SONDAGEN efter JUL kl. 11
Högmässa, Kyrkoherde Hallin.

NYARSAFTON kl. 17
Nyårsbön, Kyrkoherde Hallin.

NYARSDAGEN kl. 11
Högmässa, Kyrkoherde Hallin.

Harald Andersson

Den 2 nov. Kjell Olof Gunnar Thelberg,
Kullen 7 och Linnea Elisabet Skog, Kullen 7.

DÖD:
Den 3 okt. F. lagerarb. Karl Emrik Axen,

Tallåsen 22. 78 år.

Prislista för Gustavsbergs kyrkogård.
fr. o. m. 1. 1. 1953

1. Vattning, krattning och klippning av häck eller grav-
kulle, även urngrav per år .

2. Uppläggning av gravkulle, besådd med gräsfrö .
3. Plantor debiteras efter gällande dagspriser. Arbets-

kostnad per timme 4 kr.
4. Ordnandet av grav med fyra ( 4) st. solitärplantor
5. Grusning av grav .
6. Klippning av häck, per gång .
7. Klippning av solitärbuske, per gång .
8. Uppläggning av fris, komplett .
9. Betongfris under jord för järnstaket .

10. Sex (6) st. plintar i betong för järnstaket .
11. Uppsättning av gravvårdar, liggande .

a) under 25 kg max. vikt .
b) » 50 » » .•..•..••••.....•••••••..•
c) 100 » » ••••••••••••••••••••••••••

12. Uppsättning av gravvårdar, stående:
a) höjd till 70 cm .
b) » » 130 » •••..•••••••••••••••.••••••••••••
c) » » 160 » •••••••••••••••••••••••••••••••••
d) » » 200 » •••••••••••••••••••••••••••••••••
e) » » 250 » ••••••.•••••••••••••.••.•.•.•••••

13. Nedtagning av gravvårdar kostar 50 % av gällande
taxa för uppsättning.

14. a) gravvård, stående å fris .
b) » » » » , nedtagen .

15. Gravvård, vars bredd utgör minst 2/3 av sin egen höjd
betalas med 100 % på gällande taxa.

16. Nedtagning av fris vid gravöppning .
17. Grus tillhandahålles till ett pris av per hl .
18. Sådana arbeten, som ej ära upptagna i denna prislista,

skola av kyrkogårdsvaktmästaren prissättas i varje
särskilt fall samt underställas kyrkogårdsnämndens
beslut.

19. Extra arbete, utfört av främmande arbetskraft, be
talas med gällande timlön.

Denna prislista godkänd av kyrkofullmäktige den 19 maj 1952.
Kyrkofullmäktige har beslutat, att fr. o. m. 1 jan. 1953 fri kisttransport från Gustavs

berg till krematorium i Stockholm skall utgå till församlingsbor, vilkas stoft undergår
eldbegängelse.
Kyrkogårdsvaktmästarens expeditionstider:

Kl. 12-13 varje helgfri dag samt även kl. 17-18 tisdagar och fredagar.

12:-
20:-

22:-
5:-
4:-·-
1:-

350:-
350:-
75:-
8:-

10 -
12 -
15 -

10:-
12:-
15:-
20:-
25:-

18:-
9:-

45:-
1:75

fyller den 28 december 50 år. Harald - ja
det är ju det namn han lystrar till och som
gustavsbergare och många andra genast
fattar vem det gäller. Harald är född, har
vuxit upp och haft sin utkomst i Gustavs
berg. Han tillhör den generation gustavs
bergare som tidigt fick lära sig arbeta.
Under skolferierna fick han varje som
mar »sticka tistel» och gå i rovlandet, Vid
13 års ålder började han i fabriken som
formarebiträde under 5 år, vilket lade
grunden till hans porslinskunnande. Där
efter blev han gjutare och formare på
olika maskiner. Med undantag för en kor
tare period, då han var i skogen som hug
gare och i torvmossen. Som porslinare fick
han även arbeta i ugnarna och vid lossning
av kol och lera. Hans porslins- och orga
nisatoriska kunnande kom väl till pass då
han 1938 erhöll befattning som förman.
Som sådan har han tjänstgjort på flint
porslin, benporslin och sanitetsavdelning
arna och befordrades år 1950 till verkmäs
tare. I föreningslivet i Gustavsberg har
hans krafter också utnyttjats. Han har be
klätt olika poster som ledamot i styrelser
för bl. a. idrottsföreningen, klubben, fack
föreningen, S. A. F:s avd. och Gustavsbergs
båtklubb, där han nu är ordförande. Kom
munalt har Harald deltagit i kommunal
fullmäktige, kyrko.fullmäktige, kommunal
nämnden och taxeringsnämnden. För när
varande är han v. ordf. i skolstyrelsen. Red.
spörjer efter hans hobby och fritidssyssel
sättning? Ja, hur kan det vara i detta, de
många föreningarnas samhälle? Samman
träden och kurser, varje kväll mest. Men
finns det då något härligare när lördagen
kommer, än att få ge sig av ut till havs
bandet. Harald har på detta sätt funnit
melodin. När arbetet är slut på lördagen
står Haralds fru färdig med packningen för
att borda båten och för att efter ett par
timmars ljuvlig färd och en härlig avkopp
ling stiga i land på holmen, skåda ut över
havet och sen ägna sig åt fiske och nybyg
garliv. Kvällen slinker snart med sång,
musik och resonemang kring arbetsproble
men. Harald blir här som eljest den punkt
kring vilka många samlas. Arbetsamhet,
kamratlighet och gott omdöme ära attribut
som givit Harald många vänner, vilka med
all säkerhet kommer att deltaga i upp
vaktningen.

C.W.
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Samtidigt som vi hälsar var och en
välkommen till jul- och nyårshelgens mö
ten, vill vi hjärtligt tacka söndagsskolbar·
nens och juniorernas föräldrar samt öv
riga vänner till vår verksamhet för det
gångna året.
SONDAGEN DEN 21 DEC.

Kl. 14.30 Söndagsskolans julfest.
Rikt program. Servering.

JULDAGEN.
Kl. 7.00 Julotta. Predikan av Paul
Samuelsson. Sång av kören.

ANNANDAG JUL. .
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Paul Samuelsson. Sång av kören.
Kollekt till ungdomsarbetet.

SONDAGEN DEN 28 DEC.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
doktor George Friden.

NYARSAFTON.
Kl. 22.30 Nyårsvaka i Missionshuset.

NYARSDAGEN.
Kl. 17.00 Samling inför det nya året.
Musikföreningen medverkar.

SONDAGEN DEN 4 JAN.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Paul Samuelsson. Sång.

TRETTONDAG JUL
Kl. 15.00 Församlingens årsmöte.

ONSDAGEN DEN 7- SONDAGEN DEN
11 JAN.

Kl. 19.30 Evang. All. bönevecka.
Olika lokaler enligt affischering.

God Jul och Ett Gott Nytt Ar.

Gustavsbergs baptistförsamling

Jul- och Nyårsprogram
Välkomna till möten

i Hyddan:
JULDAGEN.

Kl. 7.00 Julotta. Ebbe Johnsson.

ANNANDAG JUL.
Kl. 18.00. Ebbe Johnsson.

LORDAGEN DEN 27 DEC.
Kl. 11 Bönedag.
Kl. 19.00 Bibelstudium. Ebbe Johnsson.

SONDAGEN DEN 28 DEC.
Kl. 11.00 och 19.00. Ebbe Johnsson.

NYARSAFTON.
Kl. 18.00 Bön.
Kl. 22.30 Nyårsvaka. Ebbe Johnsson.

NYARSDAGEN.
Kl.· 19.00 Ebbe Johnsson.

Fridfull Jul och Nyårshelg
Välkomna!
önskar

Filadelfiagruppen

!""' ,,,~21

Välkommen till
Gustavsbergs Missionshus:

SONDAGEN DEN 21 DEC.

JULDAGEN.
Kl. 7.00 Julotta.
Kl. 15.00 Söndagsskolans julfest.

ANNANDAG JUL.
Kl. 17.00 Missionsgudstjänst.
Sparbössetömning.

NYARSJ..FTON.
Kl. 22.30 Nyårsvaka.
Omväxlande sångprogram.
"Jesus, låt mig städse börja i ditt

namn ..."

NYARSDAGEN.
Kl. 16.00 Församl. ensk. julfest.

SONDAGEN DEN 4 JAN.
Kl. 11.15 Gudstjänst. H.H.N.

TISDAGEN DEN 6 JAN.
Kl. 14.00 Julfest i Skälsmara missions
hus.

FRIDFULL JULHELG
och
ETT GOTT NYTT AR.

Gustavsbergs Mlsslonsförsamling

0 •• 0

Manga har sprungit sta'n runt efter BRA MOBLER TILL LAGA PRISER

;

et hode de inte behövt
m de frön börjon gått ti

.- ak~ Götgatan

00~ quslaudergare
Besök vår möbelutställning på Folkungag. 48.

(vid Medborgarhuset) - Vi lev. fraktfritt till GUSTAVSBERG

Så vilja vi tacka alla våra kunder för det gångna året och önska Er alla
EN GOD JUL och GOTT NYTT AR

••
AB STALANDS MOBLER

Folkungagatan 48. Vid Medborgarhuset.
Tel. 42 31 91 - 44 31 68
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I förbifarten

Vår flygande reporter rapporterar från
en avstickare österut: Vi befinner oss i
Mörtnäs och hälsar på SO-åringen Gustav
Wilhelrn Möller, gemenligen kallad Mylla.
Han föddes den 14 oktober 1902 och att det
var jubileum syntes i stugan, när fru Maja,
kulla och blomstervän, lotsade oss mellan
skörden från alla uppvaktningar under 50-
årsdagen. På bordet låg ett 40-tal telegram,
bl. a. från prästen, fullmäktiges ordföran
de, gustavsbergschefer och busschefer och
vänner från när och fjärran. Vi slår oss ned
i en skön fåtölj och får Mylla så småning
om att berätta lutet sannfärdigt om sina
levnadsminnen. - Han bekräftar att han
fått en gedigen skolutbildning av fruWaes
terberg och fröken Jansson en gång i tiden
och att han som alla andra vid »mogen- ål
der hade att gå ned till fabriken. Han höll
ut till 1935 och övergick så till bussarna. På
vår fråga om han inte jobbat någon annan
stans berättar Mylla att han under som
maren vallade korna och att hovjägmästa
ren fick så stort förtroende för detta att
han erbjöd Mylla lantbruksskola. Mest im
ponerade kanske den gången, då tjuren
Blacken slet sig loss. Alla i närheten rym
de hastigt sin väg, men jag klev fram,
berättar jubilaren, tog tjuren i nosringen
och ledde in honom - till -befahlningsman
Ljungkvists stora förvåning. - Jag jobba
de också i Farsta trädgård, fortsätter Mylla,
men sen jag på rackartyg vänt krattorna så
att gubben Porjer trampade på dem och
fick skaftet i synen - så måste jag ägna
mig åt annat. - På Myllas prishyllor se
vi resultatet av en hängiven idrottsmans
kampvilja. De käraste priserna kanske är
de tjogtals Sa1tsjöbadsmedaljerna, ty de er
inrar om många glada strider för Gustavs
berg. Han nådde också 180 cm i höjd och
340 i stav och kastade 37,50 i diskus. - En
gång fick jag tag i lilla diskusen och slung
ade den förbi världsrekordmärket, långt in
bland buskarna på andra sidan plan. Dom
fick inte tag i den förrän på eftermiddagen.
Bonne, som trodde att det var stora dis
kusen, svimmade av glädje. - Här hemma
började Mylla idrotta mest vid Grindstu-

plan. Där Konsum nu ligger har han slagit
många Skeviksgatsrekord.

Av sina jobbarkompisar har Mylla som
födelsedagsgåva fått en fioli, vilken han be
handlar rätt njutbart. Daniel Ekberg tyck
te på sin tid att Mylla skulle gå in för klas
sisk musik, men det blev jazz på fiol och
piano i det gamla kapellet i" Gustavsberg.
»Men man kan väl ta igen skadan och lägga
sig i träning igen», säger födelsedagsbarnet
och låter stråken leka fram Harlekins
mildioner.
Vi kommer in på en annan hobby och

frågar hur stor hans värsta gädda varit.
»Det är oartigt att gå ut, när man har främ
mande-, blir svaret. -Men varför skall du
gå ut.s - »Jo, så jag får ut armarna.s
Medan vi sitter och pratar utropar vår

värd: sMen hör du, tag upp sockerbitarna
ur fickan!» Fotografen blänger ilsket på
mig för min ofinhet, medan jag bedyrar att
jag inte tagit några och känner för säker
hets skull efter, utan resultat. Men Mylla
känner och ur alla fickor plockar han fram
sockerbit efter sockerbit och snyter till sist
ut några stycken i ström ur min näsa.Karln
är nämligen också trollkonstnär.

sHur trivs du med ditt nuvarande [obb-.
-Bara bra. Jag jobbar som du vet vid Vik
och har alla tiders kompisar. Visst är det
jäktigt ibland, särskilt på sommaren med
dess livliga trafik. Men man träffar så
många trevliga människor - och jag gillar
att köra. När jag känner mig sliten, så kry
per jag undan i min lilla stuga på Risselö
och njuter av utsikten överNämdöfjärden. •
Vi tackar för välfägnaden och framför

än en gång Gustavsbergarens välgångs
önskan. Fotografen fyrar av sin kamera och
så har vi tihl: tidningens galleri av folktyper
en ny bild, av chauffören, musikern, fiska
ren, skogsarbetaren, trollkarlen, vallpojken,
slamhusarbetaren och den store skämtaren
Gustav Möller.

Rolf

JB Mörtnäs Cementgjuteri
Fabrik: Hemmestavik.

Tel. 0766/201 55
Kontor: Lanforsvägen 39,
Hjorthagen. Tel. 67 56 33.

Allt i cementvaru-branschen
från fabrik med modernaste

maskiner.

Vibrexit-block för villabygget och
sportstugan.

Betongrör enligt "1949 års betong-
rörsnormer". ·

Nyhet! Dräneringsrör av betong.
Brunnsringar - trädgårdsplattor.
Alla eoriers grws, singel och sand.
Transporter med egna dieselvag
nar samt lastning av pråmar vid
egen brygga. Ring oss eller skriv!

Julklappstips

MINIATYRKÖK
Gräddar, kokar,
ugnsteker - ersätter
spis och ugn.

Kr 18,50
STRYKJÄRN

Järnet med knapp
spår, tumstöd, prak
tisk fot och rätt vikt.

Kr 27,25
ELKAMIN

liuvlig "brasvär
me" - utan eld
ningsbesvär !

HÅRTORKARE
En liten lätthanterlig
hårtorkare med både
varm och kall luft.

~
Kr 140,-

BORDSFLÄKT
Siemens bords fläkt
har tyst gång, nätt
format och är syn
nerligen lätthan
terlig.

Kr 38.
BRÖDROST
Knaprigt, nyrostat bröd
är en lättsmält och billig
läckerhet.

Kr 16,80

KAFFEBRYGGARE
Kallet blir drygare,
bryggnmgen kan ske vid
bordet.

VÄRMEKUDDE
Oumbärlig vid
siukdorncr, som
fordrar värme
behandling

SYNKRONUR
Temco synkronur finns
i många modeller pas
sande för kontor, buti
ker och hem.

RAKSTRIGEL
Srromo stnqeloppc
rat ger snabbt rak
bladet ny skärpa

Kr 11,75 vcrte dag

RAKMASKIN
El rakning med Arwm
rakmaskin går fort
och bekvämt utan in
tvålmng och risk för
skärsår.

RUNEBOOX
LUGNET TIDL. 303 25
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liar n;
iulklappsbekymmer?

Vänd Eder till oss när det gäller
,sportartiklar

HAR NI TÄNKT KOPA EN .MOPED?
Beställ den för leverans i vår.

HAR NI TÄNKT PA ATT
EDER CYKEL BEHOVER SMORJAS

ELLER LACKERAS?

Lämna den redan nu, så får ni
samtidigt vinterförvaring.

HAR NI TÄNKT KOPA EN NY ELI.ER
BEGAGNAD CYKEL?

Vi har på lager.

Goda avbetalningsvillkor.

Med julhälsning!
Bröderna Norlings Cykelverkstad
Hästhagen 1 eller Gamla Svortens väg

Tel. 30411

Svenska Eldbegängelse
försäkringskassan

bekostar och ombesörjer efter med

lems frånfälle pietetsfullt hela be

gravningen med eldbegängelse.

Låga, efter ålder beräknade
försäkringspremier

Adress: Sveavägen 116, Stockholm
Telefon: 23 35 25 ( 32 72 03)

Ombud i Gustavsberg:

Gösta Eriksson Tel. 305 28

MEDDELANDE
Hälsovå.rdsnämnden hor tillsvidare

ett avtal med en firma om utlägg
ning av råttgift. För att få en effektiv
sanering mot råttor är det nödvän
digt att fastighetsägarna tillser att hus
grunder o.d. blir lagade, eljest går det
ej att nå något resultat och utgiften
kommer icke till nytta. Hyresgäster
erinros om det förbud som råder
mot förorening av marken kring fas
tigheter. Lämna icke dörrar öppna!
Som säkerhetsåtgärd rekommenderas
uppsättning av dörrstängare.

Tänk på
att Julen blir ännu trevli
gare med en bra RADIO
från

Schagerströms
Radioaffär

Stockholm
Horsg. 184. Tel. 6814 80
30-års leverantör till Gustavs

bergs Porslinsfabrik.

För Din trygghet
försäkra Dig i erkänd sjukkassa.

Förmåner:
SJUKPENNING
SJUKHUSVÅRD
LÄKARVÅRD
MODERSKAPSHJÄLP
BARNFöRSÄKRING

GUSTAVSBERGS ERKÄNDA SJUKKASSA

Kontor: Hästhagsvägen 4, 9-12, alla dagar utom lördagar,
onsdagar och fredagar kl. 16--------18. Tel. 30396.

Begravning
med allt vad därtill hör ordnas

VÄRDIGT
KUNNIGT
ANSVARSFULLT
och till
LAG KOSTNAD
av

Begravnings[öreningen
- Folkrörelsernas begravningsbyrå -

Slussplan 9 ......... 1040 81 104082
Liljeholmsbron 2 .... 6817 88 6813 86
Hantverkaregatan 84 52 77 81 52 77 82
Odenplan, Vegag.17 .. 342950 34 2955

Upplysningar lämnas genom kommunens socialvårdsavdelning
Tel. 303 08 eller 307 54.

/
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En fridfull Helg
tillönskas medlemmar och

vänner av

Gustavsbergs Lottakår

Vi önska eder alla
en fröjdefull Jul

Gustavsbergsgillet.
1942-1952.

Gustavsbergskretsen
av

Svenska Röda Korset
önskar sina medlemmar och

vänner

EN GOD JUL
och

GOTT NYTT AR.

Alla Gustavsbergare
tillönskas

GOD JUL och
GOTT NYTTAR

Lokalavdelningen av A. B. F.

God Jul och
Gott nytt 0 !ar

tillönskas alla gustavsbergare
av

Sv. Fabriksarb.-förb:s
Avd. 205.

Gqd jul -
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare.

Arbetsledare- och tjänste
mannaorganisationerna.

Varje Gnstavsbergare
tillönskas

GOD JUL och
GOTT NYTT AR

Sv. Lantarb. förb:s Avd. 182.

En God Jul
och

Ett Lyckosamt År 1953
önskas alla i samhället

boende av

Gustavsbergs
Soc.-dem. Arbetarkommun.

en fröjdefull Jul
och

ett gott nytt Är
tillönskas alla!

Gustavsbergs
Socialdemokratiska

Kvinnoklubb

Scensludion
önskar er alla

GOD JUL och GOTT NYTT AR

Vi träffas
"I Fästmanssoffan"
av Berco i februari

God Jul och
Gott nytt
tillönskas

medlemmar och vänner.

0ar

Gustavsbergs Idrottsförening.

GOD JUL
och

GOTT NYTT AR

tillönskar
Soc.-Dem. Ungdomsklubben

Gustavsbergs
Skytteförening

1862-1952

önskar GOD HELG
och GOD FORTSÄTTNING

till trogna
vänner och kamrater

Sportflskeklubben
tillönskar

medlemmar och vänner

GOD HELG

och ett lyckosamt

fiskeår 1953

;;,;~; w
tillönskar

GUSTAVSBERGARENS
läsekrets

GOD JUL och
GOTT NYTT AR!



GUSTAVSBERGAREY

Kundkrets
VID BEHOV AV

För högtid
och och /est

•• Droskbil mottaga vi beställningarvanner
önskas I I ring I I å middagar och supeer

EN GOD JUL I I Tel. 304 81, 304 82 I I God mat och låga priser.

och
I I TAXI, Gustavsberg Med julhälsning!

ETT GOTT NYTT AR!
VärdshusetGOD HELG!Albert L. Carlson I I Tel. 30258

Farsta trädgård
Tel. 307 26

Julens blommor
i riklig sortering.

God Jul
och Gott Nytt År

Westlunds
livsmedel

GUSTAVSBERG

Högsta kvalitet på
Kött, fläsk och charkuterivaror.

God Jul! Gott nytt år!

John Svenson

Lastbilcentralen
Tel. 302 76

KOKS och VED

God Jul -
Gott Nytt År!

quslaus6e,gs
Herr- och Damfrisering

ber att få framföra sitt hjärtliga
tack till alla kunder för det

gångna året
och tillönskar

God Jul och Gott Nytt Ar!

GUNNAR FALL
Tel. 307 40

GOD JUL och

GOTT NYTr AR!

0

Kurt Akerlund
Skomakeri

Algatan 1 Tel. 302 20

Gustavsbergs
Fiskaffär

FISK, FRUKT, BLOMMOR
alltid dagsfärskt

Villagatan 5 - Tel. 30135
Med Julhälsning

L.WIBERG

-I

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmar och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYT.I' AR!

(•
~..,,,' l!l•f ,A
/' \ t/ ~.'I ,..., V

\,,, V ~

Vita ]fästen
KONDITORI CAFF:

Telef'on 304 29

God Jul! Gott Nytt År!
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God Jul och Gott Nytt År
TILLÖNSKAR

APOTEKET I GUSTAVSBERG

i:;..1;),.i:;..

Apotekets tekniska avdelning rekommenderas
vid inköp av förbandsartiklar, hår-, hud- och
tandvårdsmedel, .parfymer o.s.v. Ej lagerförda

preparat anskaffas på begäran.
TEL. 30047

l3äsla vutklappen
CONCERTON, PHILIPS, TELEFUNKEN,
MARCONIFON, MAGNEFON med band

Gamla radioapparater i utbyte
Goda betalningsvillkor
Radioreparationer billigt

Besök mig eller ring 307 97

God Helg! AUG. ERIKSSON, Mariag. 4

God Jul och Gott Nytt Ar

tillönskar

Värmdö Brunnsborrningsfirma

T.BOX
Gustavsberg
Tel. 30017

L. STOOR
Grisslinge
Tel. 202 91

Gunnar lsraelsson
BRUNN - INGARö

utför måleriarbeten
av alla slag

till billigaste priser.

Tel. 27146

Bröderna Eriksson
Smides- & Mek. verkstad

GUSTAVSBERG

Tel 30888

Lönnroths
El-byrå Eftr.

BffiGER WARNEBY
utför kraft- och belysnings

installationer

Tel. 317884

Specialaffär för
MODERNA HERRKLÄDER - HERREKIPERING

Alberts Herrkläder

Folkungagatan 96. Tel. 40 9417
Hornsgatan 26 Tel. 40 33 78

Stock ho I m.

A. F. Beckman
Begravnings- och Eldbegängelsebyrå
GöTGATAN33 STOCKHOLM

Affär och kontor: växel 4148 77, 413132, 40 48 40
Efter affärstid: 43 58 43, 43 50 08

Begravningsförsäkringar ordnas:
Tel. 0766 305 28

Stenströms
Damfrisering

Klostervägen 4
LUGNET,GUSTAVSBERG

Vi utför allt i hårvård



iutklappar
för hela familien

finner Ni på julmässan, som ordnats i lokal Fölungen
under tiden 10-24 december 1952

leksaker, stor sortering
dockor
docksängar
teddybjörnar
bygglådor
korkgevär
pistoler
trumpeter
klarinetter

barnskidor

3 ½ fot
4
4½
5
5½
6

10: 50
11: 50
12: 50
14:-
15:-
15: 60

kompl. m. bindningar och stavar

3 ½ fot
4½ "

................ 20: 15

.... , 22: 95

spel - pussel
målarböcker
färglådor - kritor

för granen
Luma julgransbelysning

julgransfötter
små .
stora .

,, .

31:-

1:45
2: 40
5:-

ljus, flaggor, glitter och övriga pryd
nader i stor sortering

rostfritt
fat, skålar, formar, kaffepannor och
matbestick i rikhaltig sortering

barn-, flick- och pojkböcker i stor

stavar och bindningar i god sorte- sortering

ring

bandyklubbor från . . . . . . . . . . 3: 75
ishockyklubbor från

rattkälkar

75 cm.
100 ,,

sparkstöttingar

5 fot
6
7½ "

7:25

14:25
22: 50

15:-
16: 50
19: 25

en julklapp för hela familjen
Hugin symaskin . . . . . . . . . . 550: --

"

dammsugare

"

Konsum

190:-
210: - för hemmet

radiobord m. låda, björk
u. låda, björk
m. låda, alm
u. låda, alm

Gustavsberg

32:-
24:-
33:-
24:-

parfymer i presentkartonger
necessärer
plånböcker
portmonäcr



Gustavsbergs
.'

<,

:::i!~~:/tkman på julbotdet:
G u s t ä v s b e r g
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